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(ช)

(58)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 239	ถึง	253	
	 1.	 วิสัยทัศน์	 239	 	

	 2.	 พันธกิจ	 239

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 239	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 240

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 242

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 242

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 243

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 244

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ

(59)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 255	ถึง	272	
 1.	 วิสัยทัศน์	 255	 	

	 2.	 พันธกิจ	 255

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 255	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 256

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 257

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 257

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 258

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 259

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ



(60)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 273	ถึง	289	
	 1.	 วิสัยทัศน์	 273	 	

	 2.	 พันธกิจ	 273

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 273	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 274

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 276

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 276

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 277

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 278

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ

(61)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 291	ถึง	307	
 1.	 วิสัยทัศน์	 291	 	

	 2.	 พันธกิจ	 291

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 291	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 292

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 294

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 294

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 295

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน		 296

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ

(ซ)



(62)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	 309	ถึง	325	
	 1.	 วิสัยทัศน์	 309	 	

	 2.	 พันธกิจ	 309

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 309	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 310

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 312

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 312

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 313

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 314

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ

(63)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 327	ถึง	344
	 1.	 วิสัยทัศน์	 327	 	

	 2.	 พันธกิจ	 327

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 327	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 328

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 330

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 330

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 331

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 332

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ

(ฌ)



(64)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 345	ถึง	366	
	 1.	 วิสัยทัศน์	 345	 	

	 2.	 พันธกิจ	 345

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 345	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 346

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 348

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 348

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 349

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 350

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ

(65)	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 367	ถึง	396	
 1.	 วิสัยทัศน์	 367	 	

	 2.	 พันธกิจ	 367

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 368	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 369

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 373

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 373

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 374

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 375

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ

(ญ)



(ฎ)

(66)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 397	ถึง	411	
	 1.	 วิสัยทัศน์	 397	 	

	 2.	 พันธกิจ	 397

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 397	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 398

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 400

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 400

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 401

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 402

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ

(67)	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 413	ถึง	440	
	 1.	 วิสัยทัศน์	 413	 	

	 2.	 พันธกิจ	 413

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 413	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 415

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 417

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 417

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 418

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 419

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ



(ญ)

(68)	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 441	ถึง	454	
	 1.	 วิสัยทัศน์	 441	 	

	 2.	 พันธกิจ	 441

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 441	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 442

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 444

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 444

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 445

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน		 446

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ

(69)	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 455	ถึง	467	
	 1.	 วิสัยทัศน์	 455	 	

	 2.	 พันธกิจ	 455

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 455	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 456

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 458

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 458

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 459

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน		 460

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ



(ฎ)

(70)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 469	ถึง	512	
	 1.	 วิสัยทัศน์	 469	 	

	 2.	 พันธกิจ	 469

	 3.	 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	 469	

	 4.	 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	และงบประมาณ/ประมาณการ	 470

	 	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	จำาแนกตามแหล่งเงิน

	 5.	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 473

	 	 จำาแนกตามแผนงาน

	 6.	 รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 473

	 	 จำาแนกตามผลผลิต/โครงการ

	 7.	 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561 474

	 	 จำาแนกตามแผนงาน	ผลผลิต/โครงการ	และงบรายจ่าย

	 8.	 รายละเอียดงบประมาณจำาแนกตามแผนงาน	 475

	 	 และ	ผลผลิต/โครงการ





 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชุมชนทอ้งถิน่

5. บรหิารจดัการใหม้คุีณภาพ

   ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร  

   ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่

   เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (lift long learning) และการสรา้งองค์

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ทีม่คุีณค่าทางวชิาการ พรอ้มเขา้สู่

ระดบัสากล

1. ผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพและคุณธรรม

1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

233,632,900               

312,810,700               

2. วจิยั พฒันาองคค์วามรู ้และถ่ายทอดสู่การพฒันาทอ้งถิน่

3. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

4. พฒันาเครื่อข่ายการเรยีนรู ้

1



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 303.6399        396.0777        518.7935        543.7318        541.9871        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 233.6329        312.8107        444.6670        476.7951        475.0504        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 70.0070         83.2670         74.1265         66.9367         66.9367         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 70.0070         83.2670         74.1265         66.9367         66.9367         

1. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถา่ยทอดองค ์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่น าไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิน่และประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละงบประมาณ

สนบัสนุนในการด าเนินงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -              0.1624       16.0750      16.0750      16.0750      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพื่อผลติก าลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาทีไ่ดท้  างานตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อหรอืประกอบการอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 114.0153     90.0307      153.5852     153.4182     157.0948     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 37.0452         37.0452         37.0452         37.0389         37.0389         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 37.0452         37.0452         37.0452         37.0389         37.0389         

3. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาทีไ่ดท้  างานตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อหรอืประกอบการอาชพี

อสิระภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 100.3990     208.6686     214.1368     246.4319     247.0106     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 31.6518         44.9118         35.7713         28.5878         28.5878         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 31.6518         44.9118         35.7713         28.5878         28.5878         

4. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

วชิาการน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.2186      11.9490      56.8700      56.8700      50.8700      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          0.5600          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นักศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิน่ และอนุรกัษ์

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒัรธรรม

โครงการ 15 30 30 35 40

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000       2.0000       4.0000       4.0000       4.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7500          0.7500          0.7500          0.7500          0.7500          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7500          0.7500          0.7500          0.7500          0.7500          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 125.8424   134.2589   -             -             36.1035     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 125.8424      134.2589      -                -                36.1035       

รวมทัง้สิ้น 2 125.8424   134.2589   -             -             36.1035     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  125,842,400  บาท

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 312,648,300                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 312,810,700                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 162,400                          
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 29.1812             256.0844            4.5609               22.9842             312.8107            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

0.1624               -                      -                      -                      0.1624               

ผลผลติที ่1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

              0.1083                    -                      -                      -                 0.1083

ผลผลติที ่2 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

              0.0541                    -                      -                      -                 0.0541

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

29.0188             256.0844            4.5609               22.9842             312.6483            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             10.8303              67.8002               4.1221               7.2781              90.0307

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             18.1885             188.2842               0.4388               1.7571             208.6686

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                11.9490              11.9490

ผลผลติที ่4 : ผลงานท านุบ ารุงศิลป 

วฒันธรรม

                   -                      -                      -                 2.0000               2.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

     8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.1083      -           -            -            0.1083     

0.1083         -              -              -              0.1083       

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ลา้นบาท 0.1083 0.1083 5.5250 5.5250 5.5250

 (0.0088 )

ลา้นบาท 0.8624         0.1083       5.5250        5.5250        5.5250        

ลา้นบาท 0.8624         0.1083       5.5250        5.5250        5.5250        

ลา้นบาท 0.8624         0.1083       0.5250       0.5250       0.5250       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้

 - ด าเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ ัง้ในส่วนของการเรยีนการสอนและการวจิยั

    เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่                                                                 

 - เพือ่กระตุน้และส่งเสรมิใหบ้คุลากรและนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัท าวจิยัและผลติงานสรา้งสรรค ์        

 - เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรคข์องบคุลากรและ

   นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละงบประมาณสนบัสนุนในการ

ด าเนินการเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายตน้ทนุเพือ่สนนัสนุนการวจิยั

เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ด าเนินการวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                      162,400

                     108,300

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ 108,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 108,300                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 108,300                บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 11,300                 บาท

(2) วสัดุส านกังาน 30,500                 บาท

(3) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 66,500                 บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.0541      -           -            -            0.0541     

0.0541         -              -              -              0.0541       

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 100 100 100 100

ลา้นบาท 0.0541 0.0541 10.5500 10.5500 10.5500

 ( 0.0415 )

ลา้นบาท -                0.0541       10.5500      10.5500      10.5500      

ลา้นบาท -                0.0541       10.5500      10.5500      10.5500      

ลา้นบาท -                0.0541       0.5500       0.5500       0.5500       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละงบประมาณสนบัสนุนในการ

ด าเนินการเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายตน้ทนุเพือ่สนนัสนุนการวจิยั

เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี                       54,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ด าเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

       - เพือ่ส่งเสรมิใหน้ าผลการวจิยัไปประยุกตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาหรอืพฒันาการดา้นต่างๆ 

         ของมหาวทิยาลยัตลอดจนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่  

       - เพือ่ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ทอ้งถิน่และสงัคม
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี 54,100 บาท

1. งบด าเนินงาน 54,100                 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 54,100                 บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 11,300                 บาท

(2) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 42,800                 บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

     8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.8303     67.8002   4.1221     7.2781     90.0307   

-                -              0.4323       -              0.4323       

-                -              2.0000       -              2.0000       

-                -              1.0000       -              1.0000       

10.8303       67.8002      0.6898       7.2781       86.5984      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,939 1,620 1,685 2,053 1,636

 ( 644 )

คน 1,905 1,620 1,685 1,710 1,735

 ( - )

คน 8,211 8,211 7,359 7,384 7,066

 ( 6,748 )

หลกัสูตร 5 5 10 15 15

 ( - )

คน 150 150 150 150 150

 ( - )

คน 12,744 12,744 13,200 13,500 13,600

 ( - )

เชงิปรมิาณ : หลกัสูตรทีไ่ดร้บัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จ านวนบคุลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้บั

การพฒันา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษา/บคุลากรทีไ่ดร้บัประโยชน์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

2. ผลติ พฒันาเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติครู คณาจารยแ์ละบคุลากร

ทางการศึกษา

3. สนบัสนุนส่งเสรมิพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

4. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 312,648,300

                 90,030,700

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น

1. ปฏรูิปหลกัสูตร สือ่และการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ยกระดบัคุณภาพ

การศึกษา

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรแ์ละพฒันาบคุลากรใหม้กีารศึกษาในระดบัสูงในกลุม่

สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ กลุม่สาขาวทิยาการจดัการ  และกลุม่สาขาครุศาสตร ์ 

โดยผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

     8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 22.2305 22.2305 47.8220 47.6550 47.6050

 ( 8.3915 )

ลา้นบาท 151.0605      127.0759    190.6304     190.4571     194.1337     

ลา้นบาท 114.0153      90.0307      153.5852     153.4182     157.0948     

ลา้นบาท 10.9927       10.8303      21.8220      21.6550      21.6050      

ลา้นบาท 91.6224       67.8002      -              -              -              

ลา้นบาท 4.1221         4.1221       7.5000       7.5000       7.5000       

ลา้นบาท 7.2781         7.2781       18.5000      18.5000      18.5000      

ลา้นบาท 37.0452        37.0452      37.0452      37.0389      37.0389      

ลา้นบาท 37.0452       37.0452      37.0452      37.0389      37.0389      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ  

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 90,030,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 10,830,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,628,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 113,100                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 99,000                 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 58,500                 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 118,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 62,000                 บาท

(6) ค่าประกนัภยั 20,000                 บาท

(7) ค่าใชส้อยในการประชุมวชิาการ 62,000                 บาท

(8) ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 29,000                 บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบ ารุงลฟิต์ 94,000                 บาท

(10) วสัดุส านกังาน 298,600                บาท

(11) วสัดุการศึกษา 6,517,600              บาท

(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 156,800                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 3,201,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,919,700              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 282,000                บาท

2. งบลงทนุ 67,800,200            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,800,200            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 35,300,200            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 35,300,200             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท   

 รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย) 7,692,700              บาท

(2) ชุดครุภณัฑจ์ดัการเรยีนการสอนคณะวทิยาการจดัการ ต าบลธาตเุชิงชุม

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,888,000              บาท

(3) ครุภณัฑส์ านกังานคณะครุศาสตร ์สารสนเทศส าหรบัวชิาชีพครู 

    ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,500,200              บาท

(4) ชุดครุภณัฑจ์ดัการเรยีนการสอนสาขานวตักรรมคอมพวิเตอร ์

    ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,030,000              บาท

(5) ชุดปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตร ์ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร

    จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 2,000,000              บาท

(6) ชุดปฏบิตักิารทางภาษาต่างประเทศ ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร

    จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 2,680,000              บาท

(7) ชุดปฏบิตักิารเพือ่การเรยีนการสอนดา้นสารสนเทศ ต าบลธาตเุชิงชุม 

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,163,000              บาท
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(8) ชุดครุภณัฑจ์ดัการเรยีนการสอนสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์ต าบลธาตเุชิงชุม

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,586,000              บาท

(9) ชุดครุภณัฑพ์ฒันามาตรฐานงานหอ้งสมดุสู่สากลต าบลธาตเุชิงชุม 

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร  1 ชุด 6,255,600              บาท

(10) ชุดครุภณัฑป์ระกอบอาคารอเนกประสงค ์ต าบลธาตเุชิงชุม 

      อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 5,000,000              บาท

(11) ชุดครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนรวม ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืง

     สกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 4,504,700              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 32,500,000            บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 32,500,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 17,500,000             บาท

(2) อาคารศูนยส์ารสนเทศ ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร 

    จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั 15,000,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 4,122,100              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,122,100              บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีม่ ุง่เนน้หลกัคุณธรรม

   น าความรู ้ 116,300                บาท

2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาสือ่การสอนและสือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 573,500                บาท

3) เงนิอุดหนุนส าหรบัโครงการปฏรูิปหลกัสูตร สือ่และการจดัการเรยีนการสอน

   เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 432,300                บาท

4) เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

   เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 1,000,000              บาท

5) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพและพฒันาคุณภาพชีวติอาจารยแ์ละ

   บคุลากรการศึกษา 500,000                บาท

6) เงนิอุดหนุนโครงการผลติและพฒันาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

   ของประเทศ 1,500,000              บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 7,278,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,933,700              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 912,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,729,800              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความร่วมมอืทางดา้นวชิาการ 1,702,600              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

18.1885     188.2842 0.4388     1.7571     208.6686  

18.1885       188.2842    0.4388       1.7571       208.6686     

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,141 841 921 1,461 1,410

 ( 78 )

คน 1,658 1,365 1,690 1,625 1,665

 ( - )

คน 4,533 4,533 5,302 5,466 5,721

 ( 3,687 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 20.3844 20.3844 32.3871 33.9411 33.9411

 ( 6.1480 )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ  

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

                208,668,600

หน่วย:ลา้นบาท

        เพือ่ผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ดา้นเกษตรศาสตร ์

        และดา้นเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ใหม้คีวามรู ้คู่ความด ี มคุีณลกัษณะเอื้อใหส้งัคมไทย  

        พฒันาสู่การพึง่พาตนเองทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สนองความตอ้งการก าลงัคน

        ทางวทิยาศาสตร ์ ในดา้นปรมิาณและคุณภาพใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของสงัคมและ

        การพฒันาประเทศ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

14



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 132.0508      253.5804    249.9081     275.0197     275.5984     

ลา้นบาท 100.3990      208.6686    214.1368     246.4319     247.0106     

ลา้นบาท 18.1885       18.1885      29.3871      30.9411      30.9411      

ลา้นบาท 80.0146       188.2842    143.2589     -              -              

ลา้นบาท 0.4388         0.4388       0.7000       0.7000       0.7000       

ลา้นบาท 1.7571         1.7571       2.3000       2.3000       2.3000       

ลา้นบาท 31.6518        44.9118      35.7713      28.5878      28.5878      

ลา้นบาท 31.6518       44.9118      35.7713      28.5878      28.5878      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 208,668,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 18,188,500            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,745,600            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 90,500                 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 116,200                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 91,500                 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 82,000                 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 38,000                 บาท

(6) ค่าใชส้อยในการประชุมวชิาการ 38,000                 บาท

(7) ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 71,000                 บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบ ารุงลฟิต์ 106,000                บาท

(9) วสัดุส านกังาน 304,300                บาท

(10) วสัดุการศึกษา 13,599,000             บาท

(11) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 209,100                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 3,442,900              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,162,900              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 280,000                บาท

2. งบลงทนุ 188,284,200           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 188,284,200           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 47,490,900            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 47,490,900             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท   

  รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย) 5,235,700              บาท

(2) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสาขวชิาคอมพวิเตอร ์ต าบลธาตเุชิงชุม 

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,932,000              บาท

(3) ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน้สาขาวชิาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ต าบลธาตเุชิงชุม

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,106,400              บาท

(4) ชุดครุภณัฑก์ารประเมนิสมรรถภาพและสรา้งเสรมิสุขภาพ ต าบลธาตเุชิงชุม

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,795,000              บาท

(5) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารประดษิฐกรรม ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืง

    สกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,000,000              บาท

(6) ชุดครุภณัฑป์ระกอบการเรยีนการสอนและการวจิยัสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

    สิง่แวดลอ้ม ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 2,600,000              บาท

(7) ชุดครุภณัฑป์ระกอบการวจิยัศูนยว์ทิยาศาสตร ์ต าบลธาตเุชิงชุม 

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 3,500,000              บาท
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(8) ชุดครุภณัฑป์ฏบิตักิารวจิยัดา้นชีววทิยาข ัน้สูง ต าบลธาตเุชิงชุม 

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 4,500,000              บาท

(9) ชุดทดสสอบแรงอดั 3ทศิทาง (Triaxial TEST) ต าบลธาตเุชิงชุม 

    อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 2,160,000              บาท

(10) ชุดปฏบิตักิารทดสอบวสัดุ ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร 

      จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 4,372,300              บาท

(11) ชุดฝึกปฏบิตัวิงจรอเิลก็ทรอนิกสอ์เนกประสงค ์ต าบลธาตเุชิงชุม 

      อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,400,000              บาท

(12) ชุดครุภณัฑห์อ้ง Fluid Mechanics Lab ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืง

     สกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 3,442,700              บาท

(13) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรส์าขาวชิาโยธาและสถาปตัยกรรม

      ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,190,000              บาท

(14) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางสตัวศาสตร ์ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืง

      สกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 2,375,000              บาท

(15) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

      ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 4,655,800              บาท

(16) ชุดปฏบิตักิารตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพอาหารสตัว ์ต าบลธาตเุชิงชุม 

      อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 3,270,000              บาท

(17) ชุดครุภณัฑเ์ตรยีมการผลติและการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพการ 

      ต าบลธาตเุชิงชุม อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 2,956,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 140,793,300           บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 14,950,900             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 14,950,900             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 54,238,400             บาท

(1) กลุม่อาคารหอพกันกัศึกษาและบคุลากร พรอ้มรายการประกอบ 

    ถนนสกลนคร - อุดรธานี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 1 กลุม่อาคาร 54,238,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 304,580,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 22,843,500             บาท

เงนิงบประมาณ 281,736,500           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 60,012,200             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,227,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 54,238,400             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 143,258,900           บาท
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2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 71,604,000             บาท

(1) อาคารเอนกประสงค ์ถนนสกลนคร - อุดรธานี อ าเภอเมอืง 

    จงัหวดัสกลนคร 1 หลงั 71,604,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 176,800,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,260,000             บาท

เงนิงบประมาณ 163,540,000           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 33,300,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 16,642,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 41,993,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 71,604,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 438,800                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 438,800                บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีม่ ุง่เนน้หลกัคุณธรรม

   น าความรู ้ 116,300                บาท

2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาสือ่การสอนและสือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 322,500                บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 1,757,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 214,800                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 688,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 354,300                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์จิยัเพือ่พฒันาทอ้งถิน่อสีานตอนบน 500,000                บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            11.9490   11.9490   

-                -              -              2.6922       2.6922       

-                -              -              9.2568       9.2568       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 41 44 50 55 60

 ( 12 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 17.2186 11.9490 56.8700 56.8700 50.8700

 ( 1.1918 )

ลา้นบาท 17.7786        12.5090      57.4300      57.4300      51.4300      

ลา้นบาท 17.2186        11.9490      56.8700      56.8700      50.8700      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 17.2186       11.9490      56.8700      56.8700      50.8700      

ลา้นบาท 0.5600         0.5600       0.5600        0.5600        0.5600        

ลา้นบาท 0.5600         0.5600       0.5600       0.5600       0.5600       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ใหบ้รกิารวชิาการและการน าไปใชป้ระโยชน์

เชงิตน้ทนุ :  ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

2. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                 11,949,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

        - ใหบ้รกิารวชิาการอย่างมคุีณภาพ เพือ่สรา้งโอกาสในการเรยีนรูต้ลอดชวีติของคนในชมุชน

        - เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูท้างวชิาการทางการศึกษาไวใ้ชป้ระโยชนใ์นการด ารงชวีติใหม้คีวามสุข

        - เพือ่ส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

รวมทัง้สิ้น

8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 11,949,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 11,949,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชีพครู 1,980,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนโรงเรยีนต ารวจตระเวน

   ชายแดน 300,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการบรกิารวชิาการ 4,791,300              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในโครงการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ

   เทดิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ์พระบรมราชินีนาถและเทดิพระคุณแม่

   เน่ืองในวนัแมแ่หง่ชาติ 300,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 385,500                บาท

6) ค่าใชจ่้ายในโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิโครงการ

   เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารใีนโอกาส

   ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 1,500,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทยโดยใช ้

   ระบบพีเ่ลี้ยง 423,100                บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาความรูแ้ละสรา้งเครอืข่ายครูพีเ่ลี้ยงในรายวชิาสงัคม

   ศึกษาแก่โรงเรยีนขยายโอกาสในเขตพื้นทีจ่งัหวดัสกลนคร 708,100                บาท

9) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสมรรถนะภาษาองักฤษส าหรบัครู คณาจารยแ์ละ

   บคุลากรทางการศึกษา 761,000                บาท

10) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสมรรถนะภาษาองักฤษส าหรบันกัศึกษา 800,000                บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            2.0000     2.0000     

-                -              -              1.0000       1.0000       

-                -              -              1.0000       1.0000       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 30 35 40 45

 ( 5 )

คน 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 2.0000 2.0000 4.0000 4.0000 4.0000

 ( 0.7460 )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลผุล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

2. ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                   2,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม

8.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม

       - เพือ่ปลูกศรทัธาในศาสนธรรมใหก้บันกัศึกษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยั 

       - เพือ่พฒันาองคค์วามรูด้า้นศิลปวฒันธรรม 

       - เพือ่ส่งเสรมิสบืสานวยัส าคญัทางศาสนาและประเพณีทีด่ขีองจงัหวดั 

       - สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืและแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมกบัประเทศเพือ่นบา้น
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 2.7500         2.7500       4.7500        4.7500        4.7500        

ลา้นบาท 2.0000         2.0000       4.0000        4.0000        4.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         2.0000       4.0000       4.0000       4.0000       

ลา้นบาท 0.7500         0.7500       0.7500        0.7500        0.7500        

ลา้นบาท 0.7500         0.7500       0.7500       0.7500       0.7500       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 2,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสบืสานศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในโครงการการอนุรกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน่และโครงการท านุบ ารุง

   ศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้น าเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ภาคใตสู่้สากล

   1. จดัการศึกษาทีห่ลากหลาย ผลติบณัฑติ และพฒันาบคุลากรในทอ้งถิน่ใหม้คุีณภาพ

      และคุณธรรม

   2. บรกิารวชิาการและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็

      บนฐานของการมส่ีวนร่วม

   3. ผลติ พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา ใหม้คุีณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของวชิาชีพครู

   4. ส่งเสรมิ และสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ

   5. วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรู ้ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูข้องทอ้งถิน่

   6. ส่งเสรมิ สบืสาน และสรา้งสรรค ์ศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่และของชาติ

   7. เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัเพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

   8. สรา้งสนัตสุิขในเขตพฒันาเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง

      ภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร

      ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/

      สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (life long learning)

      และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชุมชนทอ้งถิน่

 

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา

242,882,300               

239,552,900               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 386.3829        416.6572        340.6853        263.6621        279.4129        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 242.8823        239.5529        183.6724        100.8584        101.6584        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 143.5006        177.1043        157.0129        162.8037        177.7545        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 143.5006       177.1043       157.0129       162.8037       177.7545       

1. ก าลงัคนในทอ้งถิน่ไดร้บัการพฒันาใหมี้

คุณภาพมาตรฐานตามความตอ้งการของ

ประเทศและเพื่อรองรบัการเปิดเสรปีระชาคม

อาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 151.5372     139.0275     41.4484      41.6084      42.3084      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 123.4762        140.0557        128.4646        131.0338        143.6545        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 123.4762       140.0557       128.4646       131.0338       143.6545       

2. ก าลงัคนในทอ้งถิน่ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ

แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 82.0951      95.8021      122.3740     39.4000      39.5000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 16.9344         33.5486         25.0483         28.0786         30.2700         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 16.9344         33.5486         25.0483         28.0786         30.2700         

3. ประชาชนและหน่วยงานในชมุชนและสงัคม

ไดร้บัการบรกิารวิชาการใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้รบับรกิารน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.4000       3.8733       18.0000      18.0000      18.0000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. ประชาชนมีความตระหนัก รว่มอนุรกัษแ์ละ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชมุชนทอ้งถิน่

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชน

ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเกีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์

ท  านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

คน 5,000 5,000 6,000 7,000 7,500

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.8500       0.8500       1.8500       1.8500       1.8500       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.0900          3.5000          3.5000          3.6913          3.8300          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.0900          3.5000          3.5000          3.6913          3.8300          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 4 110.8240   75.8740     -             -             60.3855     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 65.9150       -                -                -                23.9459       

2. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2 44.9090       75.8740       -                -                36.4396       

รวมทัง้สิ้น 4 110.8240   75.8740     -             -             60.3855     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

 1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง จ านวน 4 รายการ เป็นเงนิ 110,824,000 บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 239,552,900                  

 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 239,552,900                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 36.8788             190.8240            1.8368               10.0133             239.5529            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

36.8788             190.8240            1.8368               10.0133             239.5529            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             14.4790             120.4717               1.8368               2.2400             139.0275

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             21.6498              70.3523                    -                 3.8000              95.8021

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                 3.8733               3.8733

ผลผลติที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

              0.7500                    -                      -                 0.1000               0.8500

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

14.4790     120.4717  1.8368     2.2400     139.0275  

14.4790       120.4717     1.8368       2.2400       139.0275     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,601 2,319 2,083 2,105 2,105

 ( 1,350 )

คน 2,195 2,105 2,105 2,105 2,105

 ( - )

คน 8,632 8,792 8,578 8,600 8,600

 ( 6,880 )

รอ้ยละ 100 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 78 79 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 239,552,900

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                 139,027,500

 - เพือ่ผลติบณัฑติระดบัอดุมศึกษาดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คุีณภาพและมคุีณธรรมน าความรู ้

   และตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ

 - เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่

 - เพือ่พฒันาหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษาตลอดจนพฒันาการเรยีนการสอน

   ดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

     1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลงัจากจบ

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา

ทีก่  าหนด
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 21.4778 18.5558 41.4484 41.6084 42.3084

 ( 11.6054 )

ลา้นบาท 275.0134      279.0832     169.9130     172.6422     185.9629     

ลา้นบาท 151.5372      139.0275     41.4484      41.6084      42.3084      

ลา้นบาท 17.4010       14.4790      33.3000      33.4600      33.9600      

ลา้นบาท 130.0594      120.4717     -              -              -              

ลา้นบาท 1.8368         1.8368        1.8484       1.8484       1.8484       

ลา้นบาท 2.2400         2.2400        6.3000       6.3000       6.5000       

ลา้นบาท 123.4762      140.0557     128.4646     131.0338     143.6545     

ลา้นบาท 123.4762      140.0557     128.4646     131.0338     143.6545     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 139,027,500 บาท

1. งบด าเนินงาน 14,479,000             บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,485,800             บาท

 (1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 1,000,000              บาท

 (2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจา้งและควบคุมงาน 600,000                บาท

 (3) ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 500,000                บาท

 (4) ค่าจา้งเหมาบริการ 400,000                บาท

 (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 500,000                บาท

 (6) วสัดุส านกังาน 452,200                บาท

 (7) วสัดุการศึกษา 7,033,600              บาท

 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,993,200              บาท

 (1) ค่าไฟฟ้า 2,503,000              บาท

 (2) ค่าประปา 1,290,600              บาท

 (3) ค่าโทรศพัท์ 199,600                บาท

2. งบลงทนุ 120,471,700           บาท

 2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 120,471,700           บาท

 2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 9,556,700              บาท

   (1) ครุภณัฑก์ารศึกษาที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

     รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 2,392,400              บาท

   (2) ชดุปฏบิตักิารภาพพมิพซ์ลิคส์กรีน ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา

       จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,457,800              บาท

   (3) แท่นปัน้ประตมิากรรมพรอ้มหุ่น ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา 

       จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,260,000              บาท

   (4) ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งประชมุและหอ้งเรียนรวมคณะครุศาสตร ์

       ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,453,500              บาท

   (5) ชดุอปุกรณ์รบัชมภาพยนตพ์รอ้มเกา้อี้และระบบแสงสเีสยีง 

       ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,993,000              บาท

 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 110,915,000           บาท

 2.1.2.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 36,995,000             บาท

    (1) อาคารศูนยร์วมกจิการนกัศึกษา ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง 

        จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 36,995,000             บาท

     งบประมาณท ัง้สิ้น 94,859,000             บาท

     เงนินอกงบประมาณ 9,485,900              บาท

     เงนิงบประมาณ 85,373,100             บาท

     ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 17,694,000             บาท

     ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,684,100             บาท

     ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 36,995,000             บาท
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 2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 28,920,000             บาท

    (1) อาคารฝึกปฏบิตักิารโรงแรม สาขาอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 

        พรอ้มครุภณัฑป์ระจ าอาคาร 1 หลงั 28,920,000             บาท

     งบประมาณท ัง้สิ้น 144,600,000           บาท

     เงนินอกงบประมาณ 14,460,000             บาท

     เงนิงบประมาณ 130,140,000           บาท

     ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 30,950,000             บาท

     ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 34,120,000             บาท

     ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 36,150,000             บาท

     ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 28,920,000             บาท

 2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 15,000,000             บาท

    (1) ปรบัปรุงอาคารราชพฤกษแ์ละบริเวณรอบอาคาร ต าบลเขารูปชา้ง

        อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 งาน 15,000,000             บาท

 2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงสนามกฬีาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 30,000,000             บาท

    (1) ปรบัปรุงสนามกฬีากลาง ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา 

        จงัหวดัสงขลา 1 งาน 30,000,000             บาท

3. งบเงินอดุหนุน 1,836,800              บาท

 3.1 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ 1,836,800              บาท

   1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาพเิศษและครูพี่เลี้ยงเดก็ 884,800                บาท

   2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายส าหรบัสนบัสนุนนกัศึกษาพกิาร 567,000                บาท

   3) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาส าหรบันกัศึกษาพกิาร 385,000                บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 2,240,000              บาท

   1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 800,000                บาท

   2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพ 590,000                บาท

   3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบริการ 300,000                บาท

   4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยก์ารศึกษาพเิศษ 250,000                บาท

   5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันานกัศึกษาและการกฬีา 200,000                บาท

   6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 100,000                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

21.6498     70.3523    -            3.8000     95.8021   

21.6498       70.3523      -              3.8000       95.8021      

  

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 800 1,107 1,265 1,430 1,430

 ( 678 )

คน 1,340 1,430 1,430 1,430 1,430

 ( - )

คน 4,188 5,162 5,485 5,490 6,740

 ( 3,055 )

รอ้ยละ 100 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 78 79 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 22.5278 25.4498 46.5000 39.4000 39.5000

 ( 13.3990 )

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  95,802,100

 - เพือ่ผลติบณัฑติระดบัอดุมศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คุีณภาพและมคุีณธรรม 

   น าความรู ้และตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ

 - เพือ่พฒันาหลกัสูตรและการประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการพฒันาการเรยีนการสอน

   ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 - เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

     1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลงัจากจบ

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 99.0295        129.3507     147.4223     67.4786      69.7700      

ลา้นบาท 82.0951        95.8021       122.3740     39.4000      39.5000      

ลา้นบาท 18.7278       21.6498      39.5000      31.4000      31.5000      

ลา้นบาท 59.5673       70.3523      75.8740      -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 3.8000         3.8000        7.0000       8.0000       8.0000       

ลา้นบาท 16.9344        33.5486       25.0483      28.0786      30.2700      

ลา้นบาท 16.9344       33.5486      25.0483      28.0786      30.2700      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 95,802,100 บาท

1. งบด าเนินงาน 21,649,800             บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,346,500             บาท

 (1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,200,000              บาท

 (2) ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์ 420,500                บาท

 (3) ค่าจา้งเหมาบริการ 400,000                บาท

 (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 840,000                บาท

 (5) วสัดุส านกังาน 1,000,000              บาท

 (6) วสัดุการศึกษา 15,486,000             บาท

 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,303,300              บาท

 (1) ค่าไฟฟ้า 312,500                บาท

 (2) ค่าประปา 1,883,000              บาท

 (3) ค่าโทรศพัท์ 107,800                บาท

2. งบลงทนุ 70,352,300             บาท

 2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 70,352,300             บาท

 2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 15,443,300             บาท

   (1) ครุภณัฑก์ารศึกษาที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

     รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 2,934,400              บาท

   (2) เครื่องอะตอมมคิแอพซอรบ์ช ัน่สเปคโตรโฟโตมเิตอร ์

       (Atomic Absorption spectrophotometer) 

       ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,785,800              บาท

   (3) ชดุปฏบิตักิารฟิสกิสพ์ื้นฐาน ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา 

       จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 3,600,000              บาท

   (4) เครื่องวดัความหนืดมนูน่ี (Mooney Viscometer) ต าบลเขารูปชา้ง

       อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

   (5) ชดุวเิคราะหห์าปริมาณไขมนั ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืงสงขลา

       จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,423,100              บาท

   (6) ชดุฝึก RFID ในงานวศิวกรรมโลจสิตกิส ์ต าบลเขารูปชา้ง 

       อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 3,000,000              บาท

   (7) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรม (Realtime PCR) ต าบลเขารูปชา้ง

       อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,500,000              บาท
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 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 54,909,000             บาท

 2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 44,909,000             บาท

    (1) อาคารเรียนรวมและปฏบิตักิารคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

        พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงั 42,237,000             บาท

     งบประมาณท ัง้สิ้น 187,720,354           บาท

     เงนินอกงบประมาณ 18,772,054             บาท

     เงนิงบประมาณ 168,948,300           บาท

     ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 60,428,000             บาท

     ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 42,818,200             บาท

     ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 23,465,100             บาท

     ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 42,237,000             บาท

   (2) อาคารคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบอาคาร 

       ต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 2,672,000              บาท

     งบประมาณท ัง้สิ้น 141,687,595           บาท

     เงนินอกงบประมาณ 17,667,595             บาท

     เงนิงบประมาณ 124,020,000           บาท

     ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 26,541,000             บาท

     ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 18,933,000             บาท

     ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,672,000              บาท

     ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 75,874,000             บาท

 2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 10,000,000             บาท

   (1) ปรบัปรุงอาคารปฏบิตักิารแปรรูปอาหาร ต าบลเขารูปชา้ง

       อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 รายการ 10,000,000             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 3,800,000              บาท

   1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 950,000                บาท

   2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพ 800,000                บาท

   3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบริการ 300,000                บาท

   4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรียนการสอนศูนยว์ทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท

   5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 750,000                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -            -            3.8733     3.8733     

-                -               -              3.0733       3.0733       

-                -               -              0.8000       0.8000       

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,500 1,500 2,300 2,300 2,300

 ( 596 )

โครงการ 28 20 30 30 30

 ( 8 )

คน 2,680 2,000 2,000 2,000 2,000

 ( 1,500 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    3,873,300

 - เพือ่เผยแพร่ความรูท้างวชิาการใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

 - เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรู ้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองของบคุลากรทางการศึกษา

   ในทอ้งถิน่

 - เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นกัศึกษา 

   บคุลากรทางการศึกษา และประชาชนท ัว่ไป เพือ่สรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการและพฒันาความร่วมมอื

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

     1. เผยแพร่ความรูบ้รกิารวชิาการ

     2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรม

บรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษา อาจารย์

และบคุลากรทางการศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

อบรมทางดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศ

ในประชาคมอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้รบับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษา อาจารย์

และบคุลากรทางการศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

อบรมทางดา้นภาษาองักฤษและภาษาประเทศ

ในประชาคมอาเซยีน มทีกัษะทางดา้นภาษา

เพิม่ขึ้น
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 8.400 3.8733 18.0000 18.0000 18.0000

 ( 0.6440 )

ลา้นบาท 8.4000         3.8733        18.0000      18.0000      18.0000      

ลา้นบาท 8.4000         3.8733        18.0000      18.0000      18.0000      

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 8.4000         3.8733        18.0000      18.0000      18.0000      

ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารแลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการ

แลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 3,873,300 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 3,873,300              บาท

   1) โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 800,000                บาท

   2) ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 3,073,300              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.7500      -            -            0.1000     0.8500     

0.7500         -               -              0.1000       0.8500       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 8 11 12 12

 ( 7 )

คน 5,000 5,000 6,000 7,000 7,500

 ( 9,312 )

รอ้ยละ 100 90 90 90 90

 ( 95 )

รอ้ยละ 100 90 90 90 90

 ( 100 )

ลา้นบาท 0.8500 0.8500 1.8500 1.8500 1.8500

 ( 3.6960 )

8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                      850,000

 - เพือ่ส่งเสรมิ สบืสาน เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมใหแ้ก่นกัศึกษาและประชาชนในทอ้งถิน่

 - เพือ่เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นภาคใต ้

 - เพือ่พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศและสรา้งเครอืขา่ยขอ้มลูและแหลง่เรยีนรูท้างศิลปะ

   และวฒันธรรม

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

     1. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลผุล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา :  รอ้ยละของงานโครงการแลว้เสร็จ

ตามเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

40



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 3.9400         4.3500        5.3500        5.5413        5.6800        

ลา้นบาท 0.8500         0.8500        1.8500        1.8500        1.8500        

ลา้นบาท 0.7500         0.7500        1.3500       1.3500       1.3500       

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 0.1000         0.1000        0.5000       0.5000       0.5000       

ลา้นบาท 3.0900         3.5000        3.5000        3.6913        3.8300        

ลา้นบาท 3.0900         3.5000        3.5000       3.6913       3.8300       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 850,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 750,000                บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 750,000                บาท

 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 500,000                บาท

 (2) วสัดุส านกังาน 250,000                บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 100,000                บาท

   1) ค่าใชจ่้ายโครงการงานวฒันธรรมสมัพนัธ์ 100,000                บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัแม่แบบทีด่ขีองสงัคม (Smart Archetype  University of the Society)

   1. ใหก้ารศึกษา (To offer education) ผลติบณัฑติทีเ่นน้องคค์วามรูเ้ป็นเอตทคัคะ 

      ฝึกหดัครู ปลูกฝงัประชาชนใหส้ามารถเรยีนรูใ้นระดบัสูง มคีวามเป็นมนุษยท์ีร่บัผดิชอบ

      ต่ออนาคตของโลกทีม่แีนวโนม้เป็นนานาชาต ิมจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลวัลม้เหลว

   2. วจิยั (To conduct research) มุ่งม ัน่ในการลงทนุทางการศึกษาวจิยัในศาสตรท์ีเ่ป็น

      เอตทคัคะ ทีส่ามารถน าไปใชใ้หเ้กดิผลประโยชนไ์ดเ้พือ่ความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง

      ผ่านการแสวงหาดว้ยการวจิยัทางวชิาการทีอ่ดุมไปดว้ยความคิดสรา้งสรรค์

   3. บรกิารวชิาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวชิาการในระดบั

      เอตทคัคะ ทีต่อบและแกป้ญัหาของสงัคม โดยการมส่ีวนร่วมกบัชุมชนทอ้งถิน่ และสงัคม

   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสรมิและ

      สนบัสนุนศิลปะ และวฒันธรรมไทย โดยการพฒันาและสรา้งแม่แบบวฒันธรรม

      วงัสวนสุนนัทาใหเ้ป็นทีย่กย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท า หรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง 

      ภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิ การด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และศกัยภาพนกัศึกษา ร่วมท ัง้ผูพ้กิาร 

      ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/

      แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning) 

      และการสรา้งองคค์วามรู ้และบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรู ้และสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใช ้หรอืแกไ้ขปญัหาชุมชนทอ้งถิน่ และส่งเสรมิสุขภาพ

      ของประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุันทา

332,974,500               

294,063,900               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 469.0021        436.8928        308.7706        286.0906        293.1993        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 332.9745        294.0639        158.8004        128.6221        127.8606        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 136.0276        142.8289        149.9702        157.4685        165.3387        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 136.0276       142.8289       149.9702       157.4685       165.3387       

1. บรกิารวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกบัความ

ตอ้งการแกช่มุชนเมืองและทอ้งถิน่ ตลอดจนการ

สรา้งชมุชนใหมี้ความเขม้แข็งและแกป้ญัหาของ

ชมุชนอย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้รบับรกิาร

น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 92 94 96 98 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิารวชิาการและ

วชิาชพีฯ

รอ้ยละ 91 92 93 94 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 30.7625      26.5871      31.6854      32.6360      33.6151      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 17.9111         18.8067         19.7470         20.7343         21.7710         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 17.9111         18.8067         19.7470         20.7343         21.7710         

2. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพี

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 83 84 85 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 88 89 90 91 92

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 89 91 93 95 97

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 82.1873      56.8800      63.7669      37.5346      38.6605      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 31.2937         32.8583         34.5012         36.2262         38.0375         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 31.2937         32.8583         34.5012         36.2262         38.0375         

3. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

สขุภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 92 93 94 95 96

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 88 89 90 91 92

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานท าตรงสาขา

รอ้ยละ 87 88 89 90 91

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 113.5765     58.8960      19.4628      20.0466      20.6480      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 29.4000         30.8700         32.4135         34.0341         35.7358         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 29.4000         30.8700         32.4135         34.0341         35.7358         

4. เพื่อผลติก าลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 83 84 85 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 88 89 90 91 92

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานท าตรงสาขา

รอ้ยละ 89 91 93 95 97

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 89.5442      135.3100     27.8569      28.6925      29.5533      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 53.2875         55.9518         58.7493         61.6867         64.7710         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 53.2875         55.9518         58.7493         61.6867         64.7710         

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ักเรยีน นักศึกษา บคุลากร

 และชมุชน ในการอนุรกัษ ์พฒันา

และเผยแพรภู่มิปญัญาศิลปวฒันธรรม

กรุงรตันโกสนิทร ์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 93 93 93 93 93

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นกัศึกษาทีเ่หน็

ความส าคญัของศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผลงาน/กจิกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 10 11 12 13 14

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.2400       2.2400       2.3072       2.3764       2.4477       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.1353          4.3421          4.5592          4.7872          5.0234          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.1353          4.3421          4.5592          4.7872          5.0234          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. เรง่รดัการจดัการเรยีนการสอนพยาบาลศาสตร ์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 87 88 89 90 91

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความ

พงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 88 89 90 91 92

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.6640      14.1508      13.7212      7.3360       2.9360       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 91.7644     27.3255     -             -             43.6991     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 91.7644       -                -                -                32.8583       

2. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 -                27.3255       -                -                10.8408       

รวมทัง้สิ้น 2 91.7644     27.3255     -             -             43.6991     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  91,764,400  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 279,913,100                  

      แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 279,913,100                     

2. แผนงานยทุธศาสตร ์ 14,150,800                   

      แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชงิรุก 14,150,800                       

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 72.4216             169.7644            14.1508             37.7271             294.0639            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

72.4216             169.7644            -                      37.7271             279.9131            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             24.6456             108.2644                    -                 2.4000             135.3100

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             30.8800              21.5000                    -                 4.5000              56.8800

ผลผลติที ่3 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             16.8960              40.0000                    -                 2.0000              58.8960

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                26.5871              26.5871

ผลผลติที ่5 : ผลงานท านุบ ารุงศิลป 

วฒันธรรม

                   -                      -                      -                 2.2400               2.2400

2. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้น

สาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก

-                      -                      14.1508             -                      14.1508             

โครงการที ่1 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่                    -                      -                14.1508                    -                14.1508

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

24.6456     108.2644 -            2.4000     135.3100  

24.6456       108.2644    -              2.4000       135.3100     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,949 6,205 5,815 5,815 5,815

 ( 1,091 )

คน 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384

 ( 5,384 )

คน 24,533 25,968 25,147 24,716 24,716

 ( 20,667 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 84 )

ลา้นบาท 28.8442 27.0456 27.8569 28.6925 29.5533

 ( 13.9100 )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 279,913,100

                135,310,000      8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

 ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาอย่างมคุีณภาพ คุณธรรม และประสทิธภิาพเพือ่รองรบั

 การขยายตวัของความตอ้งการก าลงัคน โดยค านึงถงึศกัยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา

 ไปยงักลุม่เป้าหมายต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 142.8317      191.2618    86.6062      90.3792      94.3243      

ลา้นบาท 89.5442        135.3100    27.8569      28.6925      29.5533      

ลา้นบาท 26.4442       24.6456     25.3849      26.1464      26.9307      

ลา้นบาท 60.7000       108.2644    -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.4000         2.4000       2.4720       2.5461       2.6226       

ลา้นบาท 53.2875        55.9518     58.7493      61.6867      64.7710      

ลา้นบาท 53.2875       55.9518     58.7493      61.6867      64.7710      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 135,310,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 24,645,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,009,600            บาท

(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 250,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 100,000                บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 200,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 300,000                บาท

(6) วสัดุส านกังาน 400,000                บาท

(7) วสัดุการศึกษา 12,259,600             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 10,636,000            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 9,918,000              บาท

(2) ค่าประปา 718,000                บาท

2. งบลงทนุ 108,264,400           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 108,264,400           บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 108,264,400           บาท

2.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 16,500,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

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

(2) ค่าปรบัปรุงอาคารเอื้อนอาชวแ์ถมถวลัย ์(อาคาร 51) แขวงวชิรพยาบาล

    เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 งาน 15,000,000             บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 91,764,400             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมเอนกประสงคแ์ละศูนยอ์าหาร ต าบลคลองโยง 91,764,400             บาท

   อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 หลงั

 งบประมาณท ัง้สิ้น 187,761,700           บาท

 เงนินอกงบประมาณ 32,858,300             บาท

 เงนิงบประมาณ 154,903,400           บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 32,439,000             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,700,000             บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 91,764,400             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 2,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพ 800,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 800,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 800,000                บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

30.8800     21.5000  -            4.5000     56.8800   

30.8800       21.5000     -              4.5000       56.8800      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,040 1,528 1,635 1,635 1,635

 ( 474 )

คน 1,635 1,635 1,635 1,635 1,635

 ( 672 )

คน 6,413 7,008 7,115 7,115 7,115

 ( 4,725 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 85 )

ลา้นบาท 39.6385 35.3800 36.4414 37.5346 38.6605

 ( 20.4300 )

ลา้นบาท 113.4810      89.7383     98.2681      73.7608      76.6980      

ลา้นบาท 82.1873        56.8800     63.7669      37.5346      38.6605      

ลา้นบาท 35.1385       30.8800     31.8064      32.7605      33.7433      

ลา้นบาท 42.5488       21.5000     27.3255      -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 4.5000         4.5000       4.6350       4.7741       4.9172       

ลา้นบาท 31.2937        32.8583     34.5012      36.2262      38.0375      

ลา้นบาท 31.2937       32.8583     34.5012      36.2262      38.0375      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

        ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอย่างมคุีณภาพ คุณธรรม

        และมปีระสทิธภิาพ เพือ่รองรบัการขยายตวัของความตอ้งการก าลงัคน โดยค านึงถงึศกัยภาพ และการกระจาย

        โอกาสทางการศึกษาไปยงักลุม่เป้าหมายต่างๆ ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  56,880,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

52



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 56,880,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 30,880,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,180,000            บาท

(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 500,000                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 500,000                บาท

(4) วสัดุส านกังาน 2,000,000              บาท

(5) วสัดุการศึกษา 20,580,000             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 6,700,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,700,000              บาท

(2) ค่าประปา 800,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 200,000                บาท

2. งบลงทนุ 21,500,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,500,000            บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,500,000            บาท

2.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 21,500,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

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

(2) ปรบัปรุงหอ้งเรยีนดจิทิลัเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21

   พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ

   กรุงเทพมหานคร    1 รายการ 21,000,000             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 4,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพ 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,500,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์ 1,000,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

16.8960     40.0000  -            2.0000     58.8960   

16.8960       40.0000     -              2.0000       58.8960      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 386 559 820 840 840

 ( 50 )

คน 840 840 840 840 840

 ( 122 )

คน 2,806 3,260 3,541 3,561 3,561

 ( 1,825 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 98 )

ลา้นบาท 18.8960 18.8960 19.4628 20.0466 20.6480

 ( 11.0600 )

ลา้นบาท 142.9765      89.7660     51.8763      54.0807      56.3838      

ลา้นบาท 113.5765      58.8960     19.4628      20.0466      20.6480      

ลา้นบาท 16.8960       16.8960     17.4028      17.9248      18.4625      

ลา้นบาท 94.6805       40.0000     -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         2.0000       2.0600       2.1218       2.1855       

ลา้นบาท 29.4000        30.8700     32.4135      34.0341      35.7358      

ลา้นบาท 29.4000       30.8700     32.4135      34.0341      35.7358      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

        เพือ่ผลติบณัฑติดา้นการพยาบาลและสุขภาพ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิสามารถ

        น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี เป็นผูท้ีม่คุีณธรรม จรยิธรรม มจีติส านึกในจรรยาบรรณ

        แห่งวชิาชพี เพือ่ด าเนินชวีติและประกอบวชิาชพีใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                  58,896,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

54



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 58,896,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 16,896,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,896,000            บาท

(1) วสัดุการศึกษา 16,896,000             บาท

2. งบลงทนุ 40,000,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,000,000            บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,000,000            บาท

2.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารฟ้ืนฟูสุขภาพ พรอ้มครุภณัฑป์ระกอบอาคาร

   ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม

   1 รายการ 40,000,000             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชีพพยาบาล 2,000,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            26.5871   26.5871   

-                -              -              19.4371      19.4371      

-                -              -              2.5000       2.5000       

-                -              -              4.6500       4.6500       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 14,000 14,500 15,000 15,000 15,000

 ( 36,421 )

โครงการ 340 345 350 355 355

 ( 251 )

คน/ปี 65 70 75 80 80

 ( - )

คน/ปี 100 150 200 200 200

 ( - )

โครงการ 9 9 9 9 9

 ( - )

รอ้ยละ 97 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 90

 ( - )

        - พฒันาอาชพี และคุณภาพชวีติของคนในทอ้งถิน่

        - พฒันากระบวนการเรยีนรูข้องชมุชน เพือ่การแกป้ญัหา และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

        - เพือ่พฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐาน4. เพือ่พฒันาวชิาชพี การประกอบอาชพียกระดบั

          และควบคุมผูป้ระกอบวชิาชพีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพี

8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                  26,587,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ

2. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละบคุลากร

   ทางการศึกษา

3. โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาในภูมภิาค

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการแก่

สงัคม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูบ้รหิารทีเ่ขา้รบัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จ านวนครูไมม่วุีฒทิีเ่ขา้รบัการพฒันา

เชงิปรมิาณ : จ านวนกจิกรรมทางวชิาการทีท่  าความ

ร่วมมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการ

พฒันา และหน่วยงานครูผูใ้ชแ้ละบคุลากรทางการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 96 98 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 30.7625 26.5871 31.6854 32.6360 33.6151

 ( 15.5100 )

ลา้นบาท 48.6736        45.3938     51.4324      53.3703      55.3861      

ลา้นบาท 30.7625        26.5871     31.6854      32.6360      33.6151      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 30.7625       26.5871     31.6854      32.6360      33.6151      

ลา้นบาท 17.9111        18.8067     19.7470      20.7343      21.7710      

ลา้นบาท 17.9111       18.8067     19.7470      20.7343      21.7710      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละอาจารย ์บคุลากร และนกัศึกษา

ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของครู และบคุลากรทางการศึกษา

ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 26,587,100 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 26,587,100            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชีพครู 2,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 19,437,100             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาในภูมภิาค 4,650,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.1.5.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            2.2400     2.2400     

-                -              -              2.2400       2.2400       

8.1.5.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 20 20 21 21

 ( 13 )

คน/ปี 13,000 13,500 14,000 14,500 14,500

 ( 5,029 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 2.2400 2.2400 2.3072 2.3764 2.4477

 ( 0.3300 )

        - เพือ่ศึกษา คน้ควา้ วจิยัดา้นศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะทรพัยส์นิทางปญัญาและภูมปิญัญาทอ้งถิน่

          และแนวทางประยุกตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมเพือ่เป็นตน้ทนุการพฒันาทอ้งถิน่ และประเทศ

        - เพือ่พฒันาระบบ เครอืขา่ยขอ้มลู สารสนเทศ แหลง่การเรยีนรูท้างดา้นศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่

        - เพือ่พฒันานกัศึกษาประชาชนรายรอบมหาวทิยาลยัใหเ้ขา้ใจในคุณค่า และความหลากหลาย

          ทางวฒันธรรม พรอ้มมสี านึกไทยภูมใิจในวฒันธรรมทอ้งถิน่ สามารถวเิคราะหเ์ลอืกสรรวฒันธรรม

          เพือ่การด ารงชวีติทีเ่หมาะสม

8.1.5  ผลผลติที่ 5 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                    2,240,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลผุลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานโครงการแลว้เสร็จตามเวลาที่

ก าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร (งบด าเนินการ)
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 6.3753         6.5821       6.8664        7.1636        7.4711        

ลา้นบาท 2.2400         2.2400       2.3072        2.3764        2.4477        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.2400         2.2400       2.3072       2.3764       2.4477       

ลา้นบาท 4.1353         4.3421       4.5592        4.7872        5.0234        

ลา้นบาท 4.1353         4.3421       4.5592       4.7872       5.0234       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 2,240,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 2,240,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,240,000              บาท
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บาท

บาท

      8.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

      8.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

      8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

     - เงนิงบประมาณ บาท

      8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           14.1508   -            14.1508   

-                -              14.1508      -              14.1508      

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน  - 40 40 40 40

คน 160  -  -  -  - 

 ( 160 )

คน 160 120 80 40  - 

 ( 160 )

รอ้ยละ 87 88 89 90 91

 ( - )

รอ้ยละ 88 89 90 91 92

 ( - )

      8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม

8.2  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก                  14,150,800

                 14,150,800

                   70,400,000

      8.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

    เพือ่ผลติบณัฑติดา้นการพยาบาลและสุขภาพ ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิสามารถ

    น าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี เป็นผูท้ีม่คุีณธรรม จรยิธรรม มจีติส านึกในจรรยาบรรณ

    แห่งวชิาชพี เพือ่ด าเนินชวีติและประกอบวชิาชพีใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

                   70,400,000

    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัการจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของความพงึพอใจของนายจา้ง

ทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

62



เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 32.2560        14.1508     13.7212      7.3360        2.9360        

ลา้นบาท 32.2560        14.1508     13.7212      7.3360        2.9360        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 32.2560       14.1508     13.7212      7.3360       2.9360       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 14,150,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,150,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,150,800            บาท

1) เงนิอุดหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 14,150,800             บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัตน้แบบแห่งภูมภิาคเพือ่การพฒันาชุมชนทอ้งถิน่

   1. ผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ภูมปิญัญาไทยและ

      ภูมปิญัญาสากล มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม ส านึกในความเป็นไทย มคีวามรกัและความผูกพนั

      ต่อทอ้งถิน่ รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวติในชุมชนโดยมจี านวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบั

      แผนการผลติบณัฑติของประเทศ

   2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชีพครู ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพ

      และมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัวชิาชีพช ัน้สูง

   3. วจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยี

      สมยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการด ารงชีวติและการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถิน่ รวมถงึการแสวงหา

      แนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัการ การบ ารุงรกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ

      และสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

   4. บรกิารทางวชิาการแก่สงัคมทีห่ลากหลาย ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั

      ระหว่างมหาวทิยาลยัชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี

273,845,100               

437,114,800               

   5. ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในคุณค่า

      ความส านึกและความภูมใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่ เพือ่การอนุรกัษ ์เผยแพร่และสบืสานศิลปะและ

      วฒันธรรมของทอ้งถิน่

   6. เรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ผูน้ าชุมชน ศาสนาและนกัการเมอืงทอ้งถิน่ใหม้ี

      จติส านึกประชาธิปไตย คุณธรรมจรยิธรรมและความสามารถในการบรหิารงานพฒันาชุมชนและ

      ทอ้งถิน่เพือ่ประโยชนส่์วนรวม

   7. ศึกษา ส่งเสรมิ สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชด ารใินการปฏบิตัภิารกจิ

      ของมหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

65



3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

  1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี 

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส

      และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษา

      ในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning)และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกป้ญัหาชุมชนทอ้งถิน่และส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 667.7013        705.7147        558.3288        501.8754        505.1582        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 273.8451        437.1148        272.5590        194.5340        199.2670        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 393.8562        268.5999        285.7698        307.3414        305.8912        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 393.8562       268.5999       285.7698       307.3414       305.8912       

1. เพื่อผลติก าลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วม

การจดัการศึกษาเชงิบูรณาการกบัการท างาน

คน 100 100 150 200 200

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาไดง้านท างาน

รอ้ยละ 70 70 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาได ้

งานท า ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 192.4808     339.7768     174.1610     94.1900      96.7500      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 248.3752        197.3419        210.2591        227.4263        222.3000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 248.3752       197.3419       210.2591       227.4263       222.3000       

2. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

สนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วม

การจดัการศึกษาเชงิบูรณาการกบัการท างาน

คน 100 100 150 200 200

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

ไดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษา

รอ้ยละ 70 70 70 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานท าหรอืศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1ปี

รอ้ยละ 70 70 70 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 61.8113      85.6356      48.1620      51.5080      54.0810      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 114.5512        66.7580         70.3107         74.0151         76.9912         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 114.5512       66.7580         70.3107         74.0151         76.9912         

3. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน / ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูร้บับรกิาร

น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

วชิาการ

รอ้ยละ 75 75 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.1890      7.3896       34.5000      36.5000      39.5000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 20.6788         3.5000          3.7000          3.9000          4.1000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 20.6788         3.5000          3.7000          3.9000          4.1000          

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ักศึกษา และชมุชนในการ

พฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิน่ และอนุรกัษ ์ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนผลงาน/กจิกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 10 15 20 25

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนผลงาน/กจิกรรมที่

มกีารเผยแพร่องคค์วามรูภู้มปิญัญาไทย

โครงการ 8 8 10 12 14

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.9000       2.9000       4.0000       5.0000       6.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 10.2510         1.0000          1.5000          2.0000          2.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 10.2510         1.0000          1.5000          2.0000          2.5000          

5. พฒันาและจดัการศึกษาโดยมุ่งเนน้การผลติ

พยาบาลเพิ่ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาไดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละขอความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑิม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาไดง้านท า

รอ้ยละ 70 70 80 80 80
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาได ้

งานท า ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 80 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.4640       1.4128       11.7360      7.3360       2.9360       

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 3 273.4151   63.4310     -             -             41.5953     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 273.4151      63.4310       -                -                41.5953       

รวมทัง้สิ้น 3 273.4151   63.4310     -             -             41.5953     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  273,415,100  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 435,702,000                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 435,702,000                     

2. แผนงานยทุธศาสตร ์ 1,412,800                    

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชงิรุก 1,412,800                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 61.4973             355.4151            1.4128               18.7896             437.1148            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

61.4973             355.4151            -                      18.7896             435.7020            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             40.7903             295.4865                    -                 3.5000             339.7768

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             13.4470              52.1146                    -                 3.5000              69.0616

ผลผลติที ่3 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

              7.2600               7.8140                    -                 1.5000              16.5740

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                 7.3896               7.3896

ผลผลติที ่5 : ผลงานท านุบ ารุงศิลป

วฒันธรม

                   -                      -                      -                 2.9000               2.9000

2. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้น

สาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก

-                      -                      1.4128               -                      1.4128               

โครงการที ่1 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่                    -                      -                 1.4128                    -                 1.4128

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

71



8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

40.7903     295.4865 -            3.5000     339.7768  

40.7903       295.4865    -              3.5000       339.7768     

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,691 2,777 2,700 2,900 3,000

 ( 1,174 )

คน 4,150 3,515 3,500 3,500 3,500

 ( 3,523 )

คน 14,509 15,247 16,047 16,647 17,147

 ( 10,804 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 44.3999 44.2903 49.6102 54.1543 71.2543

 ( 27.8631 )

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 435,702,000

                339,776,800

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

   สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไทยแลภุมูปิญัญา 

   สากล มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม ส านึกในความเป็นไทย รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติใน

   ชมุชน พรอ้มท ัง้สรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจี านวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติ

   บณัฑติของประเทศ

     8.1.1     ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

   วตัถปุระสงค ์: 

     8.1.1.1   งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

    8.1.1.2    เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 440.8560      537.1187    384.4201     321.6163     319.0500     

ลา้นบาท 192.4808      339.7768    174.1610     94.1900      96.7500      

ลา้นบาท 40.8999       40.7903     80.0300      82.8900      84.2500      

ลา้นบาท 148.0809      295.4865    63.4310      -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 3.5000         3.5000       30.7000      11.3000      12.5000      

ลา้นบาท 248.3752      197.3419    210.2591     227.4263     222.3000     

ลา้นบาท 248.3752      197.3419    210.2591     227.4263     222.3000     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 339,776,800 บาท

1. งบด าเนินงาน 40,790,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,227,200            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 511,400                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,009,500              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 500,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,506,000              บาท

(5) วสัดุส านกังาน 1,652,700              บาท

(6) วสัดุงานบา้นงานครวั 450,000                บาท

(7) วสัดุการศึกษา 12,197,600             บาท

(8) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 400,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 18,563,100            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 18,563,100             บาท

2. งบลงทนุ 295,486,500           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 295,486,500           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 18,143,600            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 18,143,600             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 844 หน่วย) 4,574,400              บาท

(2) ครุภณัฑป์ฏบิตักิารการเรยีนรูเ้ชิงบูรณาการ (Active Learning)  

    ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 4,191,400              บาท

(3) ครุภณัฑศู์นยก์ารจดัการความรูก้ารทอ่งเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์

    และนวตักรรม ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

    จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 4,438,800              บาท

(4) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารอเนกประสงค ์ต าบลขนุทะเล 

    อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 4,939,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 277,342,900           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 273,415,100           บาท

52,333,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 218,966,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,948,300             บาท

เงนิงบประมาณ 208,018,500           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 41,800,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 66,188,400             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 47,697,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 52,333,100             บาท

         (1) อาคารเอนกประสงค ์ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั
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(2) อาคารคณะครุศาสตร ์ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืง 

    จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 98,229,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 274,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,700,000             บาท

เงนิงบประมาณ 260,300,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,295,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 46,344,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 98,229,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 63,431,000             บาท

(3) อาคารวทิยาการจดัการ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

    จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 หลงั 122,853,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 169,470,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,947,000             บาท

เงนิงบประมาณ 152,523,000           บาท

ปี 2554 - 2558 ตัง้งบประมาณ 29,670,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 122,853,000           บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,927,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคา

    ต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,927,800              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยั 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการสหกิจศึกษา 500,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหลกัสูตร 500,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ 500,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสมรรถนะนกัศึกษา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 500,000                บาท

7) ค่าใชจ่้ายพฒันาบคุลากรเพือ่การพฒันาคุณภาพการศึกษาในทอ้งถิน่ 500,000                บาท

75



8.1.2 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

13.4470     52.1146  -            3.5000     69.0616   

13.4470       52.1146     -              3.5000       69.0616      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 700 780 750 750 750

 ( 93 )

คน 1,250 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( 692 )

คน 3,251 3,471 3,691 3,941 3,941

 ( 2,350 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 61.21 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 20.9363 16.9470 31.7520 34.0980 36.0710

 ( 5.1089 )

ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไทยแลภุมูปิญัญาสากล

มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม ส านึกในความเป็นไทย รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน พรอ้มท ัง้สรา้ง

ความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจี านวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

                 69,061,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

76



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 122.4432      120.8196    85.0627      89.1131      93.0622      

ลา้นบาท 55.1213        69.0616     31.7520      34.0980      36.0710      

ลา้นบาท 17.4363       13.4470     21.2520      22.1980      22.9710      

ลา้นบาท 34.1850       52.1146     -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 3.5000         3.5000       10.5000      11.9000      13.1000      

ลา้นบาท 67.3219        51.7580     53.3107      55.0151      56.9912      

ลา้นบาท 67.3219       51.7580     53.3107      55.0151      56.9912      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 69,061,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 13,447,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,447,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 600,000                บาท

(2) วสัดุส านกังาน 1,584,000              บาท

(3) วสัดุงานบา้นงานครวั 150,000                บาท

(4) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 300,000                บาท

(5) วสัดุการศึกษา 10,413,000             บาท

(6) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 400,000                บาท

2. งบลงทนุ 52,114,600            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 52,114,600            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 22,114,600            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 22,114,600             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 14 รายการ (รวม 161 หน่วย) 10,537,000             บาท

(2) ครุภณัฑช์ุดฝึกปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารวดัและควบคุมนิวแมตกิส ์

    ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 1,400,000              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารจลุชีววทิยาทางอาหาร ต าบลขนุทะเล 

    อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 1,720,000              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารประเมนิคุณภาพทางประสาทสมัผสั ต าบลขนุทะเล 

    อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 1,200,000              บาท

(5) ครุภณัฑช์ุดวเิคราะหโ์ปรตนี ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

    จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 1,440,000              บาท

(6) ครุภณัฑช์ุดวเิคราะหไ์ขมนั ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

    จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 1,620,000              บาท

(7) ครุภณัฑป์ฏบิตักิารการเรยีนเชิงความคดิสรา้งสรรค ์ต าบลขนุทะเล 

    อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 4,197,600              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,000,000            บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสนามกีฬาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงสนามกีฬากลาง ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

    จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 รายการ 30,000,000             บาท
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3. งบรายจา่ยอื่น 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการกา้วทนัโลก IT แก่นกัศึกษาและบคุลากร 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสือ่การเรยีนการสอน 500,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF 500,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาครูวทิยาศาสตร์ 500,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาพนัธกิจสมัพนัธม์หาวทิยาลยักบัสงัคม 

   (University Engagement ) 500,000                บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งจติส านึกในการพฒันานกัศึกษาและพฒันาประเทศ 500,000                บาท
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8.1.3 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

7.2600      7.8140    -            1.5000     16.5740   

7.2600         7.8140       -              1.5000       16.5740      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 90 97 700 700 700

 ( - )

คน 100 703 700 700 700

 ( 120 )

คน 410 1,010 1,010 1,010 1,010

 ( 375 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 5.4600 8.7600 16.4100 17.4100 18.0100

 ( 0.8965 )

สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไทยแลภุมูปิญัญาสากล

มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม ส านึกในความเป็นไทย รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน พรอ้มท ัง้สรา้ง

ความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจี านวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

ผลผลติที่ 3 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                  16,574,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

80



ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 53.9193        31.5740     33.4100      36.4100      38.0100      

ลา้นบาท 6.6900         16.5740     16.4100      17.4100      18.0100      

ลา้นบาท 2.8200         7.2600       13.4100      14.2100      14.5100      

ลา้นบาท 2.3700         7.8140       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.5000         1.5000       3.0000       3.2000       3.5000       

ลา้นบาท 47.2293        15.0000     17.0000      19.0000      20.0000      

ลา้นบาท 47.2293       15.0000     17.0000      19.0000      20.0000      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 16,574,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 7,260,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,260,000              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 600,000                บาท

(2) วสัดุส านกังาน 300,000                บาท

(3) วสัดุการศึกษา 6,060,000              บาท

(4) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 300,000                บาท

2. งบลงทนุ 7,814,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,814,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 7,814,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,814,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย) 2,314,000              บาท

(2) หุน่ฝึกหุน่จ าลองสถานการณ์ช่วยฟ้ืนคนืชีพข ัน้สูงผูใ้หญ่

    พรอ้มชุดสรา้งสถานการณ์จ าลอง ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

    จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 2,500,000              บาท

(3) หุน่ฝึกหุน่จ าลองสถานการณ์การท าคลอดข ัน้สูง ต าบลขนุทะเล 

    อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 3,000,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันานกัศึกษาเขา้สู่วชิาชีพพยาบาล 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF 500,000                บาท
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8.1.4 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            7.3896     7.3896     

-                -              -              7.3896       7.3896       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 16 20 25 30 35

 ( 5 )

คน 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

 ( 1,520 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 15.1890 7.3896 34.5000 36.5000 39.5000

 ( 2.5928 )

เพือ่บรกิารวชิาการแก่สงัคมทีห่ลากหลาย ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหวา่งมหาวทิยาลยั ชมุชน 

องคก์รปกครองทอ้งถิน่และองคก์รอืน่เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีย่ ัง่ยนื

ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    7,389,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษา อาจารย ์และบคุลากร

ทางการศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้น

ภาษาองักฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษา อาจารยแ์ละบคุลากร

ทางการศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการอบรมทางภาษาองักฤษ

และภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน มทีกัษะทางดา้น

ภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 35.8678        10.8896     38.2000      40.4000      43.6000      

ลา้นบาท 15.1890        7.3896       34.5000      36.5000      39.5000      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 15.1890       7.3896       34.5000      36.5000      39.5000      

ลา้นบาท 20.6788        3.5000       3.7000        3.9000        4.1000        

ลา้นบาท 20.6788       3.5000       3.7000       3.9000       4.1000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 7,389,600 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 7,389,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการเครอืข่ายอุดมศึกษาพีเ่ลี้ยงเพือ่การพฒันานกัศึกษา 600,600                บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติครูเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ 1,289,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 500,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายการบรกิารวชิาการ 4,500,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชีพครู 500,000                บาท
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8.1.5 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.5.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            2.9000     2.9000     

-                -              -              2.9000       2.9000       

8.1.5.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 10 15 20 25

 ( 3 )

คน 10,000 10,000 10,000 12,000 15,000

 ( 3,028 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 90 90 90 90

 ( 30 )

ลา้นบาท 2.9000 2.9000 4.0000 5.0000 6.0000

 ( 0.5726 )

ลา้นบาท 13.1510        3.9000       5.5000        7.0000        8.5000        

ลา้นบาท 2.9000         2.9000       4.0000        5.0000        6.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.9000         2.9000       4.0000       5.0000       6.0000       

ลา้นบาท 10.2510        1.0000       1.5000        2.0000        2.5000        

ลา้นบาท 10.2510       1.0000       1.5000       2.0000       2.5000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม สรา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจในคุณค่าความส านึกและ

ความภูมใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่ เพือ่การอนุรกัษ ์เผยแพร่และสบืสานศิลปะและวฒันธรรม

                   2,900,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ผลผลติที่ 5 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรม

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลตุาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

      - งบรายจ่ายอืน่

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรม 2,900,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 2,900,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,900,000              บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           1.4128     -            1.4128     

-                -              1.4128       -              1.4128       

8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 จบปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 40 40 40 40 40

 ( - )

คน 40 40 40 40 40

 ( - )

คน 40 160 120 80 40

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

           มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

           สามารถผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการบนพื้นฐานของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไทยแลภุมูปิญัญาสากล 

           มคีวามรูคู่้คุณธรรม จรยิธรรม ส านึกในความเป็นไทย รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน พรอ้มท ัง้

           สรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครูโดยมจี านวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

                   27,812,800

หน่วย:ลา้นบาท

8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก                    1,412,800

รวมทัง้สิ้น

                   1,412,800

                   27,812,800

1. ผลติพยาบาลเพิม่

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษาสาขาวชิาพยาบาล

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาใหมส่าขาพยาบาล

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยูส่าขาพยาบาล

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 จบปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 4.3920 1.4128 11.7360 7.3360 2.9360

 ( 0.1323 )

ลา้นบาท 4.3920         1.4128       11.7360      7.3360        2.9360        

ลา้นบาท 4.3920         1.4128       11.7360      7.3360        2.9360        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 4.3920         1.4128       11.7360      7.3360       2.9360       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

      - งบลงทนุ

เชงิตน้ทนุ : ตนุ้ทนการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 1,412,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,412,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,412,800              บาท

1) เงนิอุดหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 1,412,800              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   4. อนุรกัษ ์ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมเนน้การประสานงานในระดบัทอ้งถิน่สู่สากล

   5. ผลติและพฒันาครูใหม้คุีณภาพและสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ

   6. การเป็นสถาบนัการศึกษาทีเ่นน้การบรหิารจดัการทีม่คุีณภาพ การใช ้เทคโนโลย ีและ

      การบรหิารจดัการทีม่ธีรรมาภบิาล

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา

      รวมท ัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา

      ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู ้

      ตลอดชีวติ (life Long Learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชุมชนทอ้งถิน่และ

      ส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน

 มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทรจ์ะเป็นมหาวทิยาลยัช ัน้น า 1 ใน 5 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 มหีลกัธรรมาภบิาลและผลงานเป็นทีย่อมรบัยกระดบัการพฒันาของทอ้งถิน่สู่สากล

   1. ผลติบณัฑติเป็นทีย่อมรบัของชุมชน ทอ้งถิน่และผูป้ระกอบการ

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระ

      ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ

      ทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท า

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุนิทร ์

154,024,400               

195,395,200               

   2. สรา้งผลงานการวจิยัใหเ้ป็นทีย่อมรบัภายในและตอบสนองกบั

      ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิน่

   3. ใหบ้รกิารวชิาการทีเ่นน้การยกระดบัรายไดแ้ละคุณภาพชีวติในทอ้งถิน่
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 346.6969        384.1952        296.7887        259.1466        259.1466        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 154.0244        195.3952        107.4887        69.8466         69.8466         

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 192.6725        188.8000        189.3000        189.3000        189.3000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 192.6725       188.8000       189.3000       189.3000       189.3000       

1. เรง่รดัการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

สขุภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.2067       9.7740       5.3860       5.3860       5.3860       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 2.0000          2.0000          2.0000          2.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 2.0000          2.0000          2.0000          2.0000          

2. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพใน

การแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูร้บับรกิารน าความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารหน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการ วชิาชพี ต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.2222       7.2222       7.2222       7.2222       7.2222       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          1.0000          1.0000          1.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          1.0000          1.0000          1.0000          

3. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบ

สนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 31.9049      83.3596      39.2140      39.2140      39.2140      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 77.2000         77.2000         77.2000         77.2000         77.2000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 77.2000         77.2000         77.2000         77.2000         77.2000         

4. เพื่อพฒันาศกัยภาพบณัฑติ

ดา้นสงัคมศาสตรใ์หต้รงตามความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 103.6877     90.0365      50.6636      13.0215      13.0215      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 113.9725        108.1000        108.1000        108.1000        108.1000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 113.9725       108.1000       108.1000       108.1000       108.1000       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นักศึกษา และ

ชมุชนในการพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิน่ และ

อนุรกัษ ์ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนผลงาน/

กจิกรรมทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 7 7 7 7

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนิสติ

นกัศึกษาทีเ่หน็ความส าคญัของ

ศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0029       5.0029       5.0029       5.0029       5.0029       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 62.0845     37.6421     -             -             7.9725      

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

1 62.0845       37.6421       -                -                7.9725         

รวมทัง้สิ้น 1 62.0845     37.6421     -             -             7.9725      

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  62,084,500  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 195,395,200                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 195,395,200                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 34.5856             144.0845            -                      16.7251             195.3952            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

34.5856             144.0845            -                      16.7251             195.3952            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

              9.2306              78.3059                    -                 2.5000              90.0365

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             21.5810              60.7786                    -                 1.0000              83.3596

ผลผลติที ่3 : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

              3.7740               5.0000                    -                 1.0000               9.7740

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                 7.2222               7.2222

ผลผลติที ่5 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 5.0029               5.0029

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

9.2306      78.3059  -            2.5000     90.0365   

9.2306         78.3059     -              2.5000       90.0365      

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,378 1,355 1,400 1,500 1,600

 ( 1,189 )

คน 1,970 1,500 1,600 1,600 1,600

 ( 1,100 )

คน 7,304 6,222 6,076 6,076 6,076

 ( 5,576 )

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 ( 75 )

ลา้นบาท 11.7302 11.7306 13.0215 13.0215 13.0215

 ( 4.6264 )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 195,395,200

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  90,036,500

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คุีณภาพและคุณธรรมตามความตอ้งการของสงัคม

ตลอดจนมศีกัยภาพในการด ารงชวีติ ประกอบอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 217.6602      198.1365   158.7636     121.1215     121.1215     

ลา้นบาท 103.6877      90.0365     50.6636      13.0215      13.0215      

ลา้นบาท 9.2302         9.2306      10.5215      10.5215      10.5215      

ลา้นบาท 91.9575       78.3059     37.6421      -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       

ลา้นบาท 113.9725      108.1000   108.1000     108.1000     108.1000     

ลา้นบาท 113.9725      108.1000   108.1000     108.1000     108.1000     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 90,036,500 บาท

1. งบด าเนินงาน 9,230,600              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,376,500              บาท

(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 118,300                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 280,600                บาท

(4) วสัดุการศึกษา 4,977,600              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 2,854,100              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,854,100              บาท

2. งบลงทนุ 78,305,900            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 78,305,900            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 16,221,400            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,221,400             บาท

(1) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารวทิยบรกิารและงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

    ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 13,537,400             บาท

(2) ครุภณัฑว์งดุรยิางคเ์ครื่องลม Wind Orchestra Band 

    ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 2,684,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 62,084,500            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 62,084,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมและอ านวยการ ต าบลนอกเมอืง 

    อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั 62,084,500             บาท

 งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 62,084,500             บาท

 ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 37,642,100             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 2,500,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

21.5810     60.7786  -            1.0000     83.3596   

21.5810       60.7786     -              1.0000       83.3596      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,197 1,081 1,100 1,100 1,100

 ( 1,080 )

คน 2,720 1,260 2,100 2,100 2,100

 ( 990 )

คน 8,178 5,427 5,508 5,508 5,508

 ( 4,513 )

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 ( 75 )

ลา้นบาท 27.1320 22.5810 39.2140 39.2140 39.2140

 ( 16.6348 )

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  83,359,600

เพือ่ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คุีณภาพและคุณธรรมใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลงภาคการผลติและบรกิาร เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 109.1049      160.5596   116.4140     116.4140     116.4140     

ลา้นบาท 31.9049        83.3596     39.2140      39.2140      39.2140      

ลา้นบาท 26.1320       21.5810     38.2140      38.2140      38.2140      

ลา้นบาท 4.7729         60.7786     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

ลา้นบาท 77.2000        77.2000     77.2000      77.2000      77.2000      

ลา้นบาท 77.2000       77.2000     77.2000      77.2000      77.2000      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 83,359,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 21,581,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,781,000            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,500,000              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 16,281,000             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 3,800,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,800,000              บาท

2. งบลงทนุ 60,778,600            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 60,778,600            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 21,778,600            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 21,778,600             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย) 2,674,100              บาท

(2) ชุดปฏบิตักิารวเิคราะหคุ์ณภาพน า้ ปรมิาณโลหะหนกั และปรมิาณ

    แอลกอฮอลใ์นผลติภณัฑต่์างๆ ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรนิทร์

    จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 8,747,000              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเคม ีต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์

    จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 5,465,400              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารจลุชีววทิยา ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรนิทร์

    จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 1,315,800              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวเิคราะหคุ์ณภาพสิง่แวดลอ้ม ต าบลนอกเมอืง

    อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 2,438,800              บาท

(6) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยพีื้นฐาน ต าบลนอกเมอืง 

    อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 1,137,500              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 39,000,000            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,000,000             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์

    ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั 36,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,000,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 1,000,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

3.7740      5.0000   -            1.0000     9.7740     

3.7740         5.0000      -              1.0000       9.7740       

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 115 116 116 116 116

 ( 113 )

คน 230 230 230 230 230

 ( 110 )

คน 737 629 629 629 629

 ( 446 )

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 ( 75 )

ลา้นบาท 4.9900 4.7740 5.3860 5.3860 5.3860

 ( 2.1903 )

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                    9,774,000

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ แพทยแ์ผนไทย สาธารณสุขศาสตร ์ทีม่คีวามรู ้

ความสามารถในดา้นทฤษฏแีละปฏบิตั ิสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี

เป็นผูท้ีม่คุีณธรรม จรยิธรรม มจีติส านึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี เพือ่ด าเนินชวีติและ

ประกอบวชิาชพีใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 6.2067         11.7740     7.3860        7.3860        7.3860        

ลา้นบาท 6.2067         9.7740      5.3860        5.3860        5.3860        

ลา้นบาท 3.9900         3.7740      4.3860       4.3860       4.3860       

ลา้นบาท 1.2167         5.0000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

ลา้นบาท -                2.0000      2.0000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท -                2.0000      2.0000       2.0000       2.0000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 9,774,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 3,774,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,774,000              บาท

(1) วสัดุการศึกษา 3,774,000              บาท

2. งบลงทนุ 5,000,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,000,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 5,000,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,000,000              บาท

(1) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสายวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ต าบลนอกเมอืง 

    อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 5,000,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 1,000,000              บาท

104



บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          -            7.2222     7.2222     

-                -             -              7.2222       7.2222       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 34 34 34 34

 ( 10 )

คน 3,200 4,000 4,000 4,000 4,000

 ( 1,600 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 7.2222 7.2222 7.2222 7.2222 7.2222

 ( 2.1036 )

8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    7,222,200

- เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการวชิาชพีแก่ชมุชน น าองคค์วามรูจ้ากการวจิยัหรอืการคน้ควา้

  ใชใ้นการใหบ้รกิารวชิาชพีแก่ชมุชน

- พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพ มคีวามรูท้กัษะประสบการณ์

  สามารถพฒันาวชิาชพีไดต้ามวตัถปุระสงค์

- เพือ่ส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรม

บรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 7.7222         7.7222      8.2222        8.2222        8.2222        

ลา้นบาท 7.2222         7.2222      7.2222        7.2222        7.2222        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.2222         7.2222      7.2222       7.2222       7.2222       

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      1.0000       1.0000       1.0000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 7,222,200 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 7,222,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 6,622,200              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 600,000                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.5.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          -            5.0029     5.0029     

-                -             -              5.0029       5.0029       

8.1.5.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 7 7 7 7

 ( 6 )

คน 1,200 2,000 2,000 2,000 2,000

 ( 5,000 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 5.0029 5.0029 5.0029 5.0029 5.0029

 ( 3.6021 )

8.1.5  ผลผลติที่ 5 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                    5,002,900

- เพือ่ส่งเสรมิอนุรกัษ ์สบืทอดศิลปวฒันธรรม

- เพือ่ปลูกจติส านึกใหน้กัศึกษาและเยาวชนภาคภูมใิจในความเป็นไทย และหวงแหนวฒันธรรม

- เพือ่ใหน้กัศึกษาและเยาวชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

  และท ากจิกรรมสรา้งสรรค์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา :  รอ้ยละโครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 6.0029         6.0029      6.0029        6.0029        6.0029        

ลา้นบาท 5.0029         5.0029      5.0029        5.0029        5.0029        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0029         5.0029      5.0029       5.0029       5.0029       

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 5,002,900 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 5,002,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปและวฒันธรรม 5,002,900              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ#และประโยชน์ที'คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

   เป็นมหาวทิยาลยัคุณภาพชั�นนาํแห่งการสรา้งสรรคคุ์ณค่าสู่สงัคม และพฒันาสู่ความเป็นเลศิ
   บนฐานของนวตักรรม และภมูปิญัญาไทย

   พฒันาคุณภาพผลงานตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัราชภฏัทกุดา้นและดูแลคุณภาพชวีติบคุลากร
   ของมหาวทิยาลยัทกุคน

   มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ มเีจตจาํนงที0จะใชจ่้ายงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ 
   และเกดิประโยชนสู์งสุดผ่านภารกจิหลกัไดแ้ก่ การผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ
   และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม เพื0อใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํ
   หรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาที0 เกี0 ยวขอ้งภายใน 1 ปี และไดร้บัความพงึพอใจจากนายจา้ง/
   ผูป้ระกอบการหรอืผูร้บับรกิาร (กรณีประกอบอาชพีอสิระ)ในระดบัดขีึ�นไป อกีท ั�ง 
   เพื0อเป็นการส่งเสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ อนัไดแ้ก่นกัศึกษา
   และผูร้บับรกิารท ั0วไปรวมถงึผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา 
   โดยประชาชนสามารถเขา้ถงึหลกัสูตร/สื0อการเรยีนรู/้แหลง่เรยีนรูท้ี0 จดัการศึกษาในรูปแบบ
   การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life long learning) ไดน้อกจากนี�มหาวทิยาลยัยงัใหค้วามสาํคญั
   ต่อการใชป้ระโยชนจ์ากองคค์วามรูแ้ละสิ0 งประดษิฐเ์พื0อการแกไ้ขปญัหาของชมุชนทอ้งถิ0น
   และการส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนอกีดว้ย

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

122,125,900                

110,474,900                
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัชี<วดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รวมทั<งสิ<น ลา้นบาท 162.2127        197.4149        388.8791        410.9274        411.1330        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 122.1259        110.4749        293.5175        311.3529        307.1462        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.0868         86.9400         95.3616         99.5745         103.9868        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.0868         86.9400         95.3616         99.5745         103.9868       

1. เพื'อขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีละสาขาที' ขาดแคลน
เพื'อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : ผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที0 ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจ
ของนายจา้งที0มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี�วดัเชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที0 ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 32.6435       35.3251       105.7461     113.6221     111.0950     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.6252          27.2340         26.0177         27.4695         28.6925         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.6252          27.2340         26.0177         27.4695         28.6925         

2. เพื'อผลติกาํลงัคนที' มีคุณภาพ
ตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : ผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที0 ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจ
ของนายจา้งที0มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี�วดัเชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที0 ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 74.9275       63.1340       162.8214     171.1308     167.8012     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 35.2646         59.5060         69.1439         71.9050         75.0943         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 35.2646         59.5060         69.1439         71.9050         75.0943         

3. เพื'อบรกิารวชิาการแก่หน่วยงานประชาชน
ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถ
ในการพฒันาตนเอง เพื'อเพิ'มศกัยภาพ
ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : ผูร้บับรกิาร
นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี<วดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัชี<วดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี<วดั

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที0 รบับรกิาร
วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.9549       10.4377       19.4500       20.6000       21.7500       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน
ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ'น และอนุรกัษ ์
ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี�วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงาน
ที0มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 2 5 5 5 5

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ : นิสตินกัศึกษา
ที0 เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

- ตวัชี�วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิารต่อประโยชน์
ของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.6000        1.5781        5.5000        6.0000        6.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.1970          0.2000          0.2000          0.2000          0.2000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.1970          0.2000          0.2000          0.2000          0.2000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที0 ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2561 ที0จะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื0 องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

   (ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานพื<นฐาน 110,474,900                 
        แผนงานพื�นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 110,474,900                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
รวมทั<งสิ<น 11.3591             82.0000             -                      17.1158             110.4749            

1. แผนงานพื<นฐานดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

11.3591             82.0000             -                      17.1158             110.4749            

ผลผลติที0  1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา
ดา้นสงัคมศาสตร์

              5.2257              54.2083                    -                 3.7000              63.1340

ผลผลติที0  2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

              6.1334              27.7917                    -                 1.4000              35.3251

ผลผลติที0  3 : ผลงานการ
ใหบ้รกิารวชิาการ

                   -                      -                      -                10.4377              10.4377

ผลผลติที0  4 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 1.5781               1.5781

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
5.2257       54.2083   -             3.7000      63.1340     

5.2257         54.2083     -              3.7000        63.1340      

      8.1.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
คน 1,613 1,071 947 1,132 1,015

 ( 1,179 )
คน 1,475 1,100 1,070 950 920

 ( - )
คน 5,950 4,985 4,862 4,985 4,803

 ( 5,513 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 73 )

ลา้นบาท 8.9257 8.9257 12.8214 13.1308 13.4506

 ( 4.3724 )

8.1  แผนงานพื<นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน                  110 ,474,900

                  63 ,134,000      8.1.1    ผลผลิตที'  1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั<งสิ<น
    1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

   เพื0อผลติผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี0มคีุณภาพและมคีวามพรอ้มเขา้สู่อาชพีที0สอดคลอ้ง
   กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

ตวัชี<วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที0 เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที0คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา
ที0จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที0กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ
ที0ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 110.1921       122.6400    231.9653     243.0358     242.8955     

ลา้นบาท 74.9275        63.1340     162.8214     171.1308     167.8012     

ลา้นบาท 5.2257         5.2257      7.2214        7.5308        7.8506        

ลา้นบาท 66.0018        54.2083     150.0000     158.0000     154.3506     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.7000         3.7000      5.6000        5.6000        5.6000        

ลา้นบาท 35.2646        59.5060     69.1439       71.9050       75.0943       

ลา้นบาท 35.2646        59.5060     69.1439      71.9050      75.0943      
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที0 ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2561 ที0 จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื0 องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทั<งสิ<น

ตวัชี<วดั/
แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

  - งบดาํเนินงาน

  - งบลงทนุ

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอื0น

เงนินอกงบประมาณ

  - เงนิรายได ้

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 63,134,000 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 54,208,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที9 ดินและสิ9 งก่อสรา้ง 54,208,300             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,477,400              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาที&มรีาคาต่อหน่วยตํ&ากวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 41 รายการ (รวม 1,107 หน่วย)

(2) ระบบโทรศพัทพ์ื2นฐาน ตูส้าขา พรอ้มอปุกรณ์ 
    ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 ระบบ 1,552,700              บาท

(3) ชดุครภุณัฑป์ระกอบอาคารศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีธุรกจิจอมพล
    ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 ชดุ 1,430,000              บาท

2.1.2 ค่าที9 ดินและสิ9 งก่อสรา้ง 44,730,900             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที&ทาํการและสิ&งก่อสรา้งประกอบ 11,561,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที&ทาํการและสิ&งก่อสรา้งประกอบที&มรีาคาต่อหน่วย
    ตํ&ากวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 11,561,500             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 10,900,000             บาท

(1) ก่อสรา้งระบบเคเบลิใตด้นิจ่ายไฟฟ้าแรงสูงบรเิวณถนนราชบรุ-ีผาปก 
    ช่วงตดัผ่านมหาวทิยาลยัฯ ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ 
    จงัหวดัราชบรุ ี1 งาน 10,900,000             บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 568,000                บาท
(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานที&มรีาคาต่อหน่วยตํ&ากวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 2,459,500              บาท
(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานที&มรีาคาต่อหน่วยตํ&ากวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 611,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคที&มรีาคาต่อหน่วยตํ&ากวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,494,700              บาท

568,000                บาท

2,459,500              บาท

611,000                บาท
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2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอื&นๆ 18,630,900             บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื&นๆที&มรีาคาต่อหน่วยตํ&ากวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งอฒัจนัทร ์กาํแพงกนัดนิ หลงัคาคลมุลานเอนกประสงค ์
    ขนาด 35 x 61 ม. ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 งาน 17,080,000             บาท

3. งบรายจา่ยอื9น 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

1,550,900              บาท
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บาท

      8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
6.1334       27.7917   -             1.4000      35.3251     

6.1334         27.7917     -              1.4000        35.3251      

      8.1.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
คน 268 249 268 356 387

 ( 64 )
คน 320 330 330 330 330

 ( - )
คน 1,442 1,399 1,477 1,494 1,559

 ( 879 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 24 )

ลา้นบาท 7.6624 7.5334 16.7433 18.3636 22.0950

 ( 2.5385 )

ลา้นบาท 37.2687        62.5591     131.7638     141.0916     139.7875     

ลา้นบาท 32.6435        35.3251     105.7461     113.6221     111.0950     

ลา้นบาท 6.2624         6.1334      14.9433      16.5636      20.2950      

ลา้นบาท 24.9811        27.7917     89.0028      95.2585      89.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.4000         1.4000      1.8000        1.8000        1.8000        

ลา้นบาท 4.6252         27.2340     26.0177       27.4695       28.6925       

ลา้นบาท 4.6252         27.2340     26.0177      27.4695      28.6925      
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที0 ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2561 ที0 จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื0 องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                  35 ,325,100      8.1.2    ผลผลิตที'  2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

         วตัถปุระสงค ์: 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั<งสิ<น
    1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัชี<วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที0 เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที0คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

  - งบดาํเนินงาน

  - งบลงทนุ

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอื0น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา
ที0จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที0กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ
ที0ไดร้บัจดัสรร

รวมทั<งสิ<น

  - เงนิรายได ้

   เพื0อผลติผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรท์ี0มคีุณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี 
   ตามความตอ้งการของประเทศ
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ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 35,325,100 บาท
1. งบดาํเนินงาน 6,133,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,197,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 4,197,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,936,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,816,400              บาท
(2) ค่าโทรศพัท์ 120,000                บาท

2. งบลงทนุ 27,791,700             บาท

 2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที9 ดินและสิ9 งก่อสรา้ง 27,791,700             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 23,841,700             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 10,400                  บาท
(1) ครภุณัฑส์าํนกังานที&มรีาคาต่อหน่วยตํ&ากวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,800,000              บาท
(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ี&มรีาคาต่อหน่วยตํ&ากวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 160 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารศึกษา 19,031,300             บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาที&มรีาคาต่อหน่วยตํ&ากวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 36 รายการ (รวม 273 หน่วย)

(2) เครื&องทาํผลติภณัฑใ์หเ้ป็นผง แบบใชล้มรอ้นและแบบใชก้ารระเหดิ
    เยอืกแขง็ (Spray Dryer and Freeze Dryer) ตาํบลจอมบงึ 
    อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 เครื&อง 3,800,000              บาท

(3) เครื&องวดัค่าพลงังาน (Calories Meter) 
    ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 เครื&อง 3,500,000              บาท

(4) ระบบควบคมุอณุภมูหิอ้งแม่ข่ายคอมพวิเตอร ์
     ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 ระบบ 2,600,000              บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้งพยาบาลฝึกสอน 
    ตาํบลดอนตะโก อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี1 หอ้ง 2,130,400              บาท

2.1.2 ค่าที9 ดินและสิ9 งก่อสรา้ง 3,950,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารที&ทาํการและสิ&งก่อสรา้งประกอบ 3,950,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารที&ทาํการและสิ&งก่อสรา้งประกอบที&มรีาคาต่อหน่วย
    ตํ&ากวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,950,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื9น 1,400,000              บาท

   1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 400,000                บาท
   2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 800,000                บาท
   3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 200,000                บาท

10,400                  บาท

4,800,000              บาท

7,000,900              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           -             10.4377     10.4377     

-                -             -              10.4377      10.4377      

      8.1.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
คน 5,200 5,200 9,000 9,500 10,000

 ( 3,057 )
โครงการ 76 64 70 70 70

 ( 38 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 50 )

ลา้นบาท 13.9549 10.4377 19.4500 20.6000 21.7500

 ( 3.1679 )

ลา้นบาท 13.9549        10.4377     19.4500       20.6000       21.7500       

ลา้นบาท 13.9549        10.4377     19.4500       20.6000       21.7500       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 13.9549        10.4377     19.4500      20.6000      21.7500      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที0 ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2561 ที0 จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื0 องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วย:ลา้นบาท

      8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั<งสิ<น
    1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัชี<วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการ
แลว้เสร็จตามระยะเวลาที0กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ
ที0ไดร้บัจดัสรร

รวมทั<งสิ<น

เงนิงบประมาณ

  - งบดาํเนินงาน

  - งบลงทนุ

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอื0น

เงนินอกงบประมาณ

      8.1.3    ผลผลิตที'  3 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

   เพื0อสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการแก่บคุคลภายนอก
   ในเรื0องถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากมหาวทิยาลยัฯสู่ชมุชน บคุคลในเขตจงัหวดัราชบรุ ี
   และจงัหวดัใกลเ้คียงใหส้ามารถนาํความรูไ้ปใชเ้พื0อพฒันาคุณภาพชวีติที0ดี

                  10 ,437,700
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ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 10,437,700 บาท
1. งบรายจา่ยอื9น 10,437,700             บาท

   1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพื&อพฒันาวชิาชพีครู 800,000                บาท

   2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพื&อพฒันาครูในโครงการพระราชดาํริ
      สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 180,000                บาท
   3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยต์รวจสอบสนิคา้เกษตร จ.ราชบรุี 1,000,000              บาท

   4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยเ์พาะเลี2ยงเนื2อเยื&อพชืปลอดเชื2อ
      เพื&อพฒันาสู่การส่งออก 1,000,000              บาท
   5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการบรกิารวชิาการ 7,271,700              บาท

   6) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาพฒันาครูในโครงการพระราชดาํริ
      สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 186,000                บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           -             1.5781      1.5781      

-                -             -              1.5781        1.5781        

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
โครงการ 2 2 10 11 12

 ( 2 )
คน 12,000 12,000 14,000 15,000 16,000

 ( 10,300 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 86 )

ลา้นบาท 0.6000 1.5781 5.5000 6.0000 6.5000

 ( 0.2999 )

ลา้นบาท 0.7970         1.7781       5.7000        6.2000        6.7000        

ลา้นบาท 0.6000         1.5781       5.5000        6.0000        6.5000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.6000         1.5781      5.5000        6.0000        6.5000        

ลา้นบาท 0.1970         0.2000       0.2000        0.2000        0.2000        

ลา้นบาท 0.1970         0.2000      0.2000        0.2000        0.2000        
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที0 ไดต้ ั�งงบประมาณในปี 2561 ที0 จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื0 องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วย:ลา้นบาท

      8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

      8.1.4    ผลผลิตที'  4 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม

   เพื0อใหค้ณาจารย ์บคุลากร นกัศึกษาและประชาชน ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ
   ตลอดจนมคีวามภูมใิจและร่วมสบืทอดศิลปวฒันธรรมของชาตใิหอ้ยู่ย ั0งยนื

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั<งสิ<น
    1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัชี<วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      8.1.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒัธนธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการ
ที0บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ
ที0แลว้เสร็จตามระยะเวลา 12 เดอืน

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ
ที0ไดร้บัจดัสรร

รวมทั<งสิ<น

เงนิงบประมาณ

  - งบดาํเนินงาน

  - งบลงทนุ

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอื0น

เงนินอกงบประมาณ

  - เงนิรายได ้

                    1 ,578,100
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ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม 1,578,100 บาท
1. งบรายจา่ยอื9น 1,578,100              บาท

   1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 628,100                บาท
   2) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และแลกเปลี&ยนศิลปวฒันธรรมในต่างประเทศ 950,000                บาท

125



126



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   ตอ้งการพฒันาทอ้งถิน่ ดาํเนินการศึกษาสง่เสรมิสบืสาน โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

   และสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมผลกัดนัใหม้หาวทิยาลยัเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูเ้รื่องทอ้งถิน่และ

   ภูมภิาค

4. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู   ผลติและสง่เสรมิวทิยฐานะของครู  ผลติครูแนวใหม่

   พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู และสอดคลอ้งกบั

   แผนพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

   ตลอดจนระดบัภูมภิาคอนิโดจนี

   ตอ้งการในการพฒันาประเทศเสรมิสรา้งการพฒันานวตักรรมใหม ่ๆ ทีม่คีุณค่าและเป็นประโยชน์

1. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ทีจ่ดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาซึง่มุง่ผลติบณัฑติ

   เรยีนการสอนในสาขาวชิาต่าง ๆ และหลกัสูตรแนวใหมท่ีม่กีารบูรณาการศาสตรส์ากลและภูมปิญัญา

2. สรา้งสรรคแ์ละพฒันางานวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาไทย   ใหส้อดคลอ้งกบัความ

   ต่อการพฒันา  คุณภาพบณัฑติและคุณภาพชวีติของประชาชน  และเพิม่มลูค่าใหก้บัภูมปิญัญาและ

   เทคโนโลยทีอ้งถิน่

3. เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความเขม้แขง็ของชมุชนในทอ้งถิน่  โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทาง

   พฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยเีพือ่แกไ้ขปญัหาและความ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี

547,515,300                

246,915,100                

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี เป็นศูนยก์ลางการศึกษาและวจิยั   ผลติบณัฑติจติอาสา พฒันาทอ้งถิน่

   ใหม้คีุณภาพ  มสีาํนึกความเป็นไทยและมคีวามรกัความผูกพนัในทอ้งถิน่  การพฒันาระบบการ
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

 

2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมทัง้ผูพ้กิาร  

่   ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่

3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่และสง่เสรมิสุขภาพของประชาชน

   เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (lift long learning) และการสรา้งองค์

   ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

   ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 649.8021       487.3151       590.0970       583.9811       583.9811       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 547.5153       246.9151       349.6970       343.5811       343.5811       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 102.2868       240.4000       240.4000       240.4000       240.4000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 102.2868       240.4000       240.4000       240.4000       240.4000       

1. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 477.2224     155.4983     147.3794     141.2635     141.2635     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 51.8868         190.0000       190.0000       190.0000       190.0000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 51.8868         190.0000       190.0000       190.0000       190.0000       

2. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 53.3507       77.3553       119.1676     119.1676     119.1676     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 45.0000         45.0000         45.0000         45.0000         45.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 45.0000         45.0000         45.0000         45.0000         45.0000         

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

สขุภาพ และสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อตอบสนอง

ต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.9909        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          

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

บรกิารวชิาการแก่สงัคม

โครงการ 25 30 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.7851        6.9044        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          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 40 40 40 40 40

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

คน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการ

ทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.1662        1.1662        8.1500        8.1500        8.1500        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 97.3225     -              -              -              24.5750     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 97.3225       -                -                -                24.5750       

รวมทัง้สิ้น 1 97.3225     -              -              -              24.5750     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  97,322,500  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 246,915,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 246,915,100                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 51.1285             179.3225            -                     16.4641             246.9151            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

51.1285             179.3225            -                     16.4641             246.9151            

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             20.1798            131.3690                    -                 3.9495            155.4983

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             24.6116              47.9535                    -                 4.7902              77.3553

ผลผลติที ่3 : ผลผลติผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

              5.8909                    -                      -                 0.1000               5.9909

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                 6.9044               6.9044

ผลผลติที ่5 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

              0.4462                    -                      -                 0.7200               1.1662

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

     8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

20.1798     131.3690  -            3.9495     155.4983   

20.1798       131.3690    -              3.9495       155.4983     

     8.1.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,860 3,073 3,618 3,026 3,584

 ( 1,640 )

คน 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640

 ( - )

คน 13,527 13,127 14,208 14,230 14,844

 ( 13,727 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 25.6577 24.1293 158.9010 152.7851 152.7851

 ( 11.4953 )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 246,915,100

                155,498,300     8.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตร ์พฒันาครูและบคุลาการทางการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 529.1092      345.4983    337.3794     331.2635     331.2635     

ลา้นบาท 477.2224      155.4983    147.3794     141.2635     141.2635     

ลา้นบาท 20.4782       20.1798     117.3794     111.2635     111.2635     

ลา้นบาท 451.5647      131.3690    -              -              -              

ลา้นบาท -                -             10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท 5.1795         3.9495       20.0000      20.0000      20.0000      

ลา้นบาท 51.8868        190.0000    190.0000     190.0000     190.0000     

ลา้นบาท 51.8868       190.0000    190.0000     190.0000     190.0000     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 155,498,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 20,179,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,044,300            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 420,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 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) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 79,100                 บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 383,200                บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉลมิพระเกียรตฯิ 700,000                บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 171,000                บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 587,200                บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 344,000                บาท

(13) วสัดุคอมพวิเตอร์ 324,000                บาท

(14) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(15) วสัดุส านกังาน 140,400                บาท

(16) ค่าวสัดุการศึกษา 10,501,600             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 4,135,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,144,700              บาท

(2) ค่าประปา 1,174,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 815,900                บาท

2. งบลงทนุ 131,369,000           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 131,369,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 25,484,500            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 25,484,500             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท   

  รวม 9 รายการ (รวม 47 หน่วย) 6,549,700              บาท

(2) ระบบเสยีง ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 1,274,000              บาท

(3) ระบบภาพ ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 1,679,000              บาท

(4) ระบบแสง ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(5) ระบบภาพเสยีงหอ้งประชุมสภา ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี

    จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 3,908,000              บาท

(6) ชุดครุภณัฑเ์ครื่องออกก าลงักาย ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี

    จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 1,154,300              บาท
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(7) ชุดปฏบิตักิารภูมสิารสนเทศเพือ่การพฒันา ต าบลหมากแขง้ 

    อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 3,309,600              บาท

(8) ชุดวงโยธวาทติ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 1,994,000              บาท

(9) พื้นสนามฟตุซอล ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

    1 สนาม 1,942,500              บาท

(10) ชุดเครื่องดนตรเีครื่องกระทบส าหรบัการแสดงคอนเสริต์ ต าบลหมากแขง้

      อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 2,473,400              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 105,884,500           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 97,322,500             บาท

(1) ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละภาษาอาเซยีน ต าบลสามพรา้ว 

    อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 1 หลงั 97,322,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 97,322,500             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 8,562,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 8,562,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 3,949,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 300,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 500,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 149,500                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

24.6116     47.9535   -            4.7902     77.3553    

24.6116       47.9535     -              4.7902       77.3553      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

 ( - )

คน 5,717 5,517 6,569 7,362 8,200

 ( 5,269 )

คน 1,052 1,150 1,657 1,212 2,050

 ( 171 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 31.2718 29.4018 120.0000 123.0000 123.0000

 ( 13.4683 )

        ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

8.1.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   77,355,300

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 98.3507        122.3553    164.1676     164.1676     164.1676     

ลา้นบาท 53.3507        77.3553     119.1676     119.1676     119.1676     

ลา้นบาท 25.2116       24.6116     75.1676      73.1676      73.1676      

ลา้นบาท 22.0789       47.9535     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.0602         4.7902       44.0000      46.0000      46.0000      

ลา้นบาท 45.0000        45.0000     45.0000      45.0000      45.0000      

ลา้นบาท 45.0000       45.0000     45.0000      45.0000      45.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 77,355,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 24,611,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,313,700            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) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 158,300                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 383,200                บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 342,000                บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 587,100                บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 344,000                บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 240,000                บาท

(12) วสัดุคอมพวิเตอร์ 162,000                บาท

(13) วสัดุการเกษตร 200,000                บาท

(14) วสัดุส านกังาน 216,000                บาท

(15) วสัดุการศึกษา 16,551,000             บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 577,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 3,297,900              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 1,519,200              บาท

(2) ค่าประปา 1,028,000              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 750,700                บาท

2. งบลงทนุ 47,953,500            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 47,953,500            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 47,953,500            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 47,953,500             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท   

  รวม 13 รายการ (รวม 28 หน่วย) 4,653,600              บาท

(2) ครุภณัฑร์ะบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ต าบลสามพรา้ว 

    อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 43,299,900             บาท
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3. งบรายจา่ยอื่น 4,790,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 2,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 290,200                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 700,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 800,000                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

5.8909       -            -            0.1000     5.9909     

5.8909         -             -              0.1000       5.9909       

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 100 100 150 150 150

 ( - )

คน 408 438 519 554 600

 ( 520 )

คน 74 90 115 150 150

 ( 15 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 5.9909 5.9909 32.0000 32.0000 32.0000

 ( 2.1078 )

        เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพทีส่อดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

8.1.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผลผลิตผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                    5,990,900

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 8.4909         8.4909       34.5000      34.5000      34.5000      

ลา้นบาท 5.9909         5.9909       32.0000      32.0000      32.0000      

ลา้นบาท 5.8909         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       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 5,990,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 5,890,900              บาท

1.1 คา่ตอบแทน 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) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 79,200                 บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 383,200                บาท

(8) วสัดุส านกังาน 108,000                บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 57,000                 บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 112,000                บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 160,000                บาท

(12) วสัดุการศึกษา 2,448,000              บาท

(13) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 297,300                บาท

(14) วสัดุคอมพวิเตอร์ 114,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 1,114,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 804,300                บาท

(2) ค่าประปา 244,900                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 65,300                 บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 100,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 100,000                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            6.9044     6.9044     

-                -             -              0.9651       0.9651       

-                -             -              1.3393       1.3393       

-                -             -              4.6000       4.6000       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 30 30 30 30

 ( 8 )

คน 500 500 500 500 900

 ( 8,890 )

คน 200 200 200 200 200

 ( - )

คน 200 400 400 400 400

 ( - )

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 ( - )

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 9.7851 6.9044 43.0000 43.0000 43.0000

 ( .5441 )

        ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม

8.1.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    6,904,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ผลติ พฒันาเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติครู คณาจารยแ์ละบคุลากร

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

3. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากรทางการศึกษาทีไ่ดร้บั

การพฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บคุลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ทีเ่ขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะ

ดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เสร็จตามระยะเวลากาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 10.8851        8.0044       44.1000      44.1000      44.1000      

ลา้นบาท 9.7851         6.9044       43.0000      43.0000      43.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.7851         6.9044       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       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 6,904,400 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 6,904,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอุทยานวทิยาศาสตร์ 800,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชีพครู 800,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 1,500,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะการสอนใหก้บับคุลากรทางการศึกษา 600,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพครู อาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 365,100                บาท

6) โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาต่างประเทศส าหรบันกัศึกษาและบคุลากร 1,339,300              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 1,000,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 500,000                บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.1.5.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

0.4462       -            -            0.7200     1.1662     

0.4462         -             -              0.7200       1.1662       

8.1.5.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 40 40 40 40 40

 ( 22 )

คน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

 ( 14,062 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.1662 1.1662 8.0000 8.0000 8.0000

 ( 0.1461 )

ลา้นบาท 2.9662         2.9662       9.9500        9.9500        9.9500        

ลา้นบาท 1.1662         1.1662       8.1500        8.1500        8.1500        

ลา้นบาท 0.4462         0.4462       3.1500       3.1500       3.1500       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.7200         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       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

         อนุรกัษ ์สบืสาน ศิลปวฒันธรรม

8.1.5  ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม                    1,166,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุผล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม 1,166,200 บาท

1. งบด าเนินงาน 446,200                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 446,200                บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 720,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 720,000                บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท
 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถเ์ป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพือ่ทอ้งถิน่ ปฏบิตัพินัธกจิเพือ่ชี้นาํ
   แกป้ญัหาทอ้งถิน่และสงัคม

   เพือ่ใหก้ารพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์บรรลุตามปรชัญา วสิยัทศัน ์จงึกาํหนด
   พนัธกจิหลกัไว ้8 ประการ ดงัน้ี   
   1. จดัการเรยีนรูแ้ก่บณัฑติและสงัคมอย่างมคุีณภาพ   
   2. ผลติและพฒันาครูอย่างมคุีณภาพ   
   3. วจิยัและถ่ายทอดองคค์วามรูเ้พือ่สนบัสนุนการจดัการเรยีนรูแ้ละบรกิารวชิาการ   
   4. บรกิารวชิาการแก่ทอ้งถิน่ ส่งเสรมิองคค์วามรูข้องปราชญท์อ้งถิน่   
   5. ทาํนุบาํรุง รกัษาศิลปวฒันธรรมและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ  
   6. ส่งเสรมิและอนุรกัษก์ารใชท้รพัยากรธรรมชาต ิพลงังานและสิง่แวดลอ้ม   
   7. พฒันาระบบการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล   
   8. พฒันาบคุลากร นกัศึกษาและทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นทีย่อมรบัของประชาคมอาเซยีน

   1. ผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง
      ภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา
   2. การส่งเสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร
      ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/
      แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (life long learning)
      และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ
   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชน
   4. พฒันาสงัคม ชมุชน ทอ้งถิน่ การศึกษา งานอาชพีและผลติภณัฑ ์OTOP สรา้งงานสรา้งอาชพี
      และรายได ้

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

219,324,500                
319,875,300                
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 356.6076        427.1663        600.8590        190.2710        181.7485        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 219.3245        319.8753        507.0132        96.4252         96.4252         
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 137.2831        107.2910        93.8458         93.8458         85.3233         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 137.2831       107.2910       93.8458         93.8458         85.3233         
1. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ
ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที่ไดท้าํงานตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที่ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 125.3501     167.5986     335.9729     33.9159       33.9159       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 74.2160         56.1010         42.5260         42.5260         42.5260         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 74.2160         56.1010         42.5260         42.5260         42.5260         
2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่
ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที่ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 71.2169       135.7688     148.0128     39.4818       39.4818       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 56.6100         44.9400         44.9400         44.9400         36.5473         
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 56.6100         44.9400         44.9400         44.9400         36.5473         
3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน
การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละผูเ้ขา้รบับรกิาร
นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชน์
จากการบรกิารวชิาการ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 21.6775       15.4279       21.6775       21.6775       21.6775       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.5773          5.5000          5.5000          5.5000          5.5000          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.5773          5.5000          5.5000          5.5000          5.5000          
4. 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:ความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0800        1.0800        1.3500        1.3500        1.3500        
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.8798          0.7500          0.8798          0.8798          0.7500          
  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.8798          0.7500          0.8798          0.8798          0.7500          
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ
แผนงานพื้นฐาน 4 172.5993    410.5880    -              -              54.2350      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 137.9783      302.0570      -                -                42.5650       
2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1 34.6210       108.5310      -                -                11.6700       

รวมทัง้สิ้น 4 172.5993    410.5880    -              -              54.2350      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  172,599,300  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 319,875,300                 
แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 319,875,300                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 48.9681             252.5993            -                      18.3079             319.8753            
1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

48.9681             252.5993            -                      18.3079             319.8753            

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

             17.8803            147.9183                    -                 1.8000            167.5986

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             31.0878            104.6810                    -                      -              135.7688

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                15.4279              15.4279
ผลผลติที่ 4 : ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลป 
วฒันธรรม

                   -                      -                      -                 1.0800               1.0800

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
17.8803      147.9183  -             1.8000      167.5986   
17.8803       147.9183   -              1.8000       167.5986     

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,400 1,600 1,600 1,600 1,600
 ( 1,910 )

คน 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
 ( 1,977 )

คน 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
 ( 8,154 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90
 ( 90 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75
 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75
 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75
( - )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนวทิยานิพนธ์
ของนกัศึกษา ที่แกป้ญัหาในพื้นที่จงัหวดั 
อตุรดติถ ์แพร่ น่าน สุโขทยั ต่อจาํนวน
วทิยานิพนธท์ ัง้หมด

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษาเขา้ใหม่ที่
เป็นคนในพื้นที่จงัหวดัอตุรดติถ ์แพร่ น่าน 
สุโขทยั ต่อจาํนวนนกัศึกษาใหม่ท ัง้หมด

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาที่สรา้ง
คุณประโยชนใ์นพื้นที่จงัหวดั อตุรดติถ ์แพร่ 
น่าน สุโขทยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  319,875,300
8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  167,598,600

เพือ่จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 75 75 75 75 75
 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
 ( - )

ลา้นบาท 19.6803 19.6803 33.9159 33.9159 33.9159
 ( 8.4574 )

ลา้นบาท 199.5661      223.6996   378.4989     76.4419      76.4419      
ลา้นบาท 125.3501      167.5986   335.9729     33.9159      33.9159      
ลา้นบาท 17.8803       17.8803     30.8909      30.8909      30.8909      
ลา้นบาท 105.6698      147.9183   302.0570     -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.8000         1.8000      3.0250       3.0250       3.0250       
ลา้นบาท 74.2160        56.1010     42.5260      42.5260      42.5260      
ลา้นบาท 74.2160       56.1010     42.5260      42.5260      42.5260      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละบณัฑติที่จบการศึกษา 
ทาํงานหรอืประกอบอาชพีอสิระในพื้นที่จงัหวดั
 อตุรดติถ ์แพร่ น่าน สุโขทยั 
ต่อจาํนวนบณัฑติท ัง้หมด

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบ
การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา
ที่กาํหนด
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 167,598,600 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 147,918,300           บาท
2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 147,918,300           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,940,000              บาท
2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 422,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) 422,000                บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 192,000                บาท
(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย) 192,000                บาท
2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 750,000                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย) 750,000                บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 156,000                บาท
(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 156,000                บาท
2.1.1.5 ครภุณัฑก์ารเกษตร 250,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) 250,000                บาท

2.1.1.6 ครภุณัฑก์ารศึกษา 8,170,000              บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 8 รายการ (รวม 44 หน่วย) 3,270,000              บาท
(2) อปุกรณ์ป้องกนัเครอืข่าย (Firewall) ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ์
    จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ชดุ 4,900,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 137,978,300           บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 137,978,300            บาท

(1) อาคารศูนยก์ลางกฬีาในร่มอเนกประสงค ์1 หลงั 54,375,000             บาท
  งบประมาณทัง้สิ้น 217,500,000            บาท
  เงนินอกงบประมาณ 10,875,000             บาท
  เงนิงบประมาณ 206,625,000            บาท
  ปี 2554 - 2558 ตัง้งบประมาณ 105,925,000            บาท
  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 54,375,000             บาท
  ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 46,325,000             บาท

(2) อาคารศูนยพ์ฒันาทรพัยากรมนุษยภ์มูภิาคอาเซยีน ตาํบลป่าเซ่า 
    อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั 56,580,000             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 ตัง้งบประมาณ 56,580,000             บาท
  ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 118,650,000            บาท

27,023,300             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 ตัง้งบประมาณ 27,023,300             บาท
 ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 137,082,000            บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 1,800,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,350,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 450,000                บาท

        (3) อาคารบรกิารวชิาการ ตาํบลป่าเซ่า อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั
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บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
31.0878      104.6810  -             -             135.7688   

31.0878       104.6810   -              -              135.7688     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 900 900 1,100 1,100 1,100
 ( 549 )

คน 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
 ( 486 )

คน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
 ( 2,007 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90
 ( 90 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75
 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75
 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75
 ( - )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนวทิยานิพนธ์
ของนกัศึกษา ที่แกป้ญัหาในพื้นที่จงัหวดั 
อตุรดติถ ์แพร่ น่าน สุโขทยั ต่อจาํนวน
วทิยานิพนธท์ ัง้หมด

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษา
ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนกัศึกษาเขา้ใหม่ที่
เป็นคนในพื้นที่จงัหวดั อตุรดติถ แพร่ น่าน 
สุโขทยั ต่อจาํนวนนกัศึกษาใหม่ท ัง้หมด

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษาที่สรา้ง
คุณประโยชนใ์นพื้นที่จงัหวดั อุตุรดติถ ์แพร่ 
น่าน สุโขทยั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

รวมทัง้สิ้น
1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  135,768,800

เพือ่จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หน่วย:ลา้นบาท
กจิกรรม
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 75 75 75 75 75
 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
 ( - )

ลา้นบาท 31.0878 31.0878 39.4818 39.4818 39.4818
 ( 13.9586 )

ลา้นบาท 127.8269      180.7088   192.9528     84.4218      76.0291      
ลา้นบาท 71.2169        135.7688   148.0128     39.4818      39.4818      
ลา้นบาท 31.0878       31.0878     39.4818      39.4818      39.4818      
ลา้นบาท 40.1291       104.6810   108.5310     -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 56.6100        44.9400     44.9400      44.9400      36.5473      
ลา้นบาท 56.6100       44.9400     44.9400      44.9400      36.5473      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละบณัฑติที่จบการศึกษา
ทาํงานหรอืประกอบอาชพีอสิระในพื้นที่จงัหวดั
 อตุรดติถ ์แพร่ น่าน สุโขทยั 
ต่อจาํนวนบณัฑติท ัง้หมด

เชงิเวลา : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษา
จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา
ที่กาํหนด
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 135,768,800 บาท
1. งบดาํเนินงาน 31,087,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,519,300             บาท
1.1.1 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
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,568,500              บาท
2. งบลงทนุ 104,681,000           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 104,681,000           บาท
2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,060,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 1,588,000              บาท
(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 3 รายการ (รวม 32 หน่วย) 1,588,000              บาท
2.1.1.2 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 48,000                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท
  รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 48,000                  บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑก์ารศึกษา 8,300,000              บาท
(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 18 รายการ (รวม 95 หน่วย) 6,800,000              บาท
(2) เครือ่งรงัวดัดว้ยดาวเทยีม GNSS RTK เพือ่สาํรวจรงัวดัแผนที่
    ภมูปิระเทศ ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ชดุ 1,500,000              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑส์าํรวจ 124,000                บาท
(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) 124,000                บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 94,621,000             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 60,000,000             บาท
(1) ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตาํบลป่าเซ่า อาํเภอเมอืงอตุรดติถ์
    จงัหวดัอตุรดติถ ์1 งาน 46,000,000             บาท
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(2) ก่อสรา้งร ัว้ดา้นขา้งพรอ้มทางเขา้ออกและรางระบายนํา้ ตาํบลท่าอฐิ 
    อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 งาน 14,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,621,000             บาท
(1) อาคารเรยีนและพฒันาชนชาตพินัธุ ์ตาํบลป่าเซ่า อาํเภอเมอืงอตุรดติถ์
    จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั 34,621,000             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 ตัง้งบประมาณ 34,621,000             บาท
  ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 108,531,000            บาท
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บาท
    วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -           -             15.4279    15.4279    
-                -             -              9.6687       9.6687       
-                -             -              5.7592       5.7592       

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,600 2,600 2,600 2,600 13,000
 ( 500 )

โครงการ 14 14 14 14 14
 ( 4 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100
 ( 100 )

ลา้นบาท 21.6775 15.4279 21.6775 21.6775 21.6775
 ( 4.1978 )

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา :  งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

รวมทัง้สิ้น
1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ
2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ

งบประมาณ

                  15,427,900

เพือ่ใหน้กัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการที่มคุีณภาพ และสอดคลอ้งกบัความ
่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นบาท 27.2548        20.9279     27.1775      27.1775      27.1775      
ลา้นบาท 21.6775        15.4279     21.6775      21.6775      21.6775      
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 21.6775       15.4279     21.6775      21.6775      21.6775      
ลา้นบาท 5.5773         5.5000      5.5000        5.5000        5.5000        

ลา้นบาท 5.5773         5.5000      5.5000       5.5000       5.5000       
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 15,427,900 บาท
1. งบรายจา่ยอืน่ 15,427,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 562,500                บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั 837,600                บาท
3) ค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 6,096,000              บาท
4) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 2,172,600              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 724,100                บาท
10) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันางานทวภิาค ี(สหกจิศึกษา) 
    (Work Integrated Learning: WIL) 1,100,000              บาท
11) ค่าใชจ่้ายโครงการเครอืข่ายอดุมศึกษาพีเ่ลี้ยง 900,000                บาท
12) ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่ศกัยภาพและประเมนิความสามารถการใชภ้าษาองักฤษ 800,000                บาท
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บาท
    วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              -           -             1.0800      1.0800      
-                -             -              1.0800       1.0800       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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
 ( 1,930 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100
 ( 90 )

ลา้นบาท 1.0800 1.0800 1.3500 1.3500 1.3500
 ( 0.1443 )

ลา้นบาท 1.9598         1.8300      2.2298        2.2298        2.1000        
ลา้นบาท 1.0800         1.0800      1.3500        1.3500        1.3500        
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 1.0800         1.0800      1.3500       1.3500       1.3500       
ลา้นบาท 0.8798         0.7500      0.8798        0.8798        0.7500        
ลา้นบาท 0.8798         0.7500      0.8798       0.8798       0.7500       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทุน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตาม
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/
กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละโครงการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมที่สบืสานเอกลกัษณข์องจงัหวดั

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    1,080,000

เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุนและสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชนในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย
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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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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   5. นอ้มน ำศำสตรพ์ระรำชำเพือ่กำรพฒันำชุมชนทอ้งถิน่และ

      สนองโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

   8. พฒันำมหำวทิยำลยัแห่งควำมสุข มสุีขภำวะทีด่ ีและคำรบ์อนต ำ่

 มหำวทิยำลยัเพือ่กำรพฒันำทอ้งถิน่อย่ำงย ัง่ยนืช ัน้น ำในอนุภูมภิำคลุม่แม่น ำ้โขงตอนลำ่ง

   1. ผลติบณัฑติทีม่คุีณภำพเพือ่รบัใชชุ้มชน ทอ้งถิน่ และสงัคม

 1. ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำระดบัอดุมศึกษำไดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชีพอสิระ

    ในสำขำทีเ่กี่ยวขอ้งภำยใน 1 ปี ควำมพงึพอใจของนำยจำ้ง/ผูป้ระกอบกำร

    ทีม่ต่ีอผูส้  ำเร็จกำรศึกษำระดบัอดุมศึกษำไดง้ำนท ำ

   2. วจิยัและพฒันำนวตักรรมเพือ่กำรพฒันำชุมชนทอ้งถิน่

   3. บรกิำรวชิำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยเีพือ่เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน

      ทอ้งถิน่และสงัคม

   7. พฒันำเครอืข่ำยควำมร่วมมอืท ัง้ภำยในและต่ำงประเทศ

   2. กำรส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละศกัยภำพนกัศึกษำ

      รวมท ัง้ผูพ้กิำร ผูด้อ้ยโอกำส และผูม้คีวำมสำมำรถพเิศษในระบบอดุมศึกษำ

      ประชำชนเขำ้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดักำรศึกษำในรูปแบบกำรเรยีนรู ้

      ตลอดชีวติ (life Long Learning) และกำรสรำ้งองคค์วำมรูแ้ละบรกิำรวชิำกำร

   3. องคค์วำมรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ ำไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหำชุมชนทอ้งถิน่และ

      ส่งเสรมิสุขภำพของประชำชน

   6. บรหิำรจดักำรโดยยดึหลกัธรรมำภบิำลกำรมส่ีวนร่วมและกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

396,697,000               

286,211,300               

   9. สรำ้งและพฒันำสงัคมแห่งกำรเรยีนรูโ้ดยใชโ้รงเรยีน ชุมชน และทอ้งถิน่

      เป็นฐำนในกำรพฒันำ

   4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมและสบืสำนภูมปิญัญำทอ้งถิน่
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 671.2058        528.2006        409.7772        412.4690        426.9057        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 396.6970        286.2113        155.4364        131.7779        140.9057        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 274.5088        241.9893        254.3408        280.6911        286.0000        

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 274.5088       241.9893       254.3408       280.6911       286.0000       

1. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:รอ้ยละของผูส้  ำเร็จ

กำรศึกษำทีไ่ดท้  ำงำนตรงสำขำ

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:รอ้ยละควำมพงึพอใจ

ของนำยจำ้งทีม่ต่ีอผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลำ:รอ้ยละของผูส้  ำเร็จ

กำรศึกษำทีไ่ดง้ำนท ำ ศึกษำต่อ หรอืประกอบ

อำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ

   3. 

องค ์

ความรู ้

219.6664     168.3525     51.9121      59.5033      63.3036      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 129.9490        116.6851        120.2568        136.0029        136.0000        

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 129.9490       116.6851       120.2568       136.0029       136.0000       

2. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นสงัคมศาสตร ์

ที่มีคุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:รอ้ยละของผูส้  ำเร็จ

กำรศึกษำทีไ่ดง้ำนท ำตรงสำขำ

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:รอ้ยละควำมพงึพอใจ

ของนำยจำ้งทีม่ต่ีอผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลำ:รอ้ยละของผูส้  ำเร็จ

กำรศึกษำทีไ่ดง้ำนท ำ ศึกษำต่อ หรอืประกอบ

อำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 115.3195     32.4823      61.7135      28.8828      31.5210      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 88.2481         60.9839         69.3857         70.9752         74.5000         

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 88.2481         60.9839         69.3857         70.9752         74.5000         

3. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

สขุภาพ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:รอ้ยละของผูส้  ำเร็จ

กำรศึกษำทีไ่ดง้ำนท ำตรงสำขำ

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:รอ้ยละควำมพงึพอใจ

ของนำยจำ้งทีม่ต่ีอผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลำ:รอ้ยละของผูส้  ำเร็จ

กำรศึกษำทีไ่ดง้ำนท ำ ศึกษำต่อ หรอืประกอบ

อำชพีอสิระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 53.1672      79.2171      24.3108      25.3918      28.0811      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 52.3557         59.3643         59.0983         67.2130         68.5000         

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 52.3557         59.3643         59.0983         67.2130         68.5000         

4. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:รอ้ยละของผูเ้ขำ้รบั

บรกิำรน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:รอ้ยละควำมพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิำร/หน่วยงำน/องคก์รทีร่บั

บรกิำรวชิำกำรและวชิำชพีต่อประโยชน์

จำกกำรบรกิำร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.5439       5.1594       14.0000      14.0000      14.0000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.5560          3.5560          4.0000          4.5000          5.0000          

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 2.5560          3.5560          4.0000          4.5000          5.0000          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นักศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิน่ และอนุรกัษ์

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:จ ำนวนผลงำน

ทีม่กีำรเผยแพร่ดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม

โครงกำร 8 8 8 8 8

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:รอ้ยละควำมพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิำรต่อประโยชนข์องกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000       1.0000       3.5000       4.0000       4.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4000          1.4000          1.6000          2.0000          2.0000          

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 1.4000          1.4000          1.6000          2.0000          2.0000          

*ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บำท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 5 135.4837   35.8655     -             -             112.8083   

1. ผลผลติ : ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

ดำ้นสงัคมศำสตร์

2 20.7834       35.8655       -                -                44.0093       

2. ผลผลติ : ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

ดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 73.2151       -                -                -                52.5270       

3. ผลผลติ : ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

ดำ้นวทิยำศำสตรสุ์ขภำพ

1 41.4852       -                -                -                16.2720       

รวมทัง้สิ้น 5 135.4837   35.8655     -             -             112.8083   

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรำยกำรผูกพนัตำมสญัญำและตำมกฎหมำยทีต่อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ือง  จ ำนวน  5 รำยกำร  เป็นเงนิ  135,483,700  บำท

   3. 

องค์

ควำมรู ้

          หน่วย : ลำ้นบำท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 286,211,300                  

แผนงำนพื้นฐำนดำ้นกำรพฒันำและเสรมิสรำ้งศกัยภำพคน 286,211,300                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 57.7629             217.4837            -                      10.9647             286.2113            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

57.7629             217.4837            -                      10.9647             286.2113            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

ดำ้นสงัคมศำสตร์

             10.1789              20.7834                    -                 1.5200              32.4823

ผลผลติที ่2 : ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

ดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

             37.5700             129.5885                    -                 1.1940             168.3525

ผลผลติที ่3 : ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

ดำ้นวทิยำศำสตรสุ์ขภำพ

             10.0140              67.1118                    -                 2.0913              79.2171

ผลผลติที ่4 : ผลงำนกำรใหบ้รกิำรวชิำกำร                    -                      -                      -                 5.1594               5.1594

ผลผลติที ่5 : ผลงำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 1.0000               1.0000

          หน่วย : ลำ้นบำท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.1789     20.7834   -            1.5200     32.4823   

10.1789       20.7834     -              1.5200       32.4823      

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,832 2,228 2,568 2,519 2,825

 ( 1,020 )

คน 4,320 3,910 3,910 3,910 3,910

 ( 3,019 )

คน 14,198 12,136 13,478 14,869 15,954

 ( 10,521 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลำ้นบำท 12.9389 11.6989 25.8480 28.8828 31.5210

 ( 12.9389 )

เชงิคุณภำพ : รอ้ยละผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

จบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลกัสูตร

เชงิเวลำ :  รอ้ยละของผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

ทีจ่บกำรศึกษำตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำทีก่  ำหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่ำใชจ่้ำยกำรผลติตำมงบประมำณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนนกัศึกษำเขำ้ใหม่

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนนกัศึกษำคงอยู่

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดักำรเรยีนกำรสอนดำ้นสงัคมศำสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 286,211,300

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  32,482,300

เพือ่พฒันำกระบวนกำรผลติและพฒันำทรพัยำกรมนุษยโ์ดยกำรยกระดบัคุณภำพ

กำรจดักำรศึกษำใหต้อบสนองกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งภำคกำรผลติและบรกิำร

ของอนุภูมภิำคลุม่แมน่ ำ้โขง

หน่วย:ลำ้นบำท

กจิกรรม
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 203.5676      93.4662      131.0992     99.8580      106.0210     

ลา้นบาท 115.3195      32.4823      61.7135      28.8828      31.5210      

ลำ้นบำท 11.0189       10.1789     20.8480      23.8828      25.5210      

ลำ้นบำท 102.3806      20.7834     35.8655      -              -              

ลำ้นบำท -                -              -              -              -              

ลำ้นบำท 1.9200         1.5200       5.0000       5.0000       6.0000       

ลา้นบาท 88.2481        60.9839      69.3857      70.9752      74.5000      

ลำ้นบำท 88.2481       60.9839     69.3857      70.9752      74.5000      

* ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบรำยจ่ำยอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรำยได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด ำเนินงำน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 155,498,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 20,179,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,044,300            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 420,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 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) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 79,100                 บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 383,200                บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉลมิพระเกียรตฯิ 700,000                บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 171,000                บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 587,200                บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 344,000                บาท

(13) วสัดุคอมพวิเตอร์ 324,000                บาท

(14) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(15) วสัดุส านกังาน 140,400                บาท

(16) ค่าวสัดุการศึกษา 10,501,600             บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 4,135,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,144,700              บาท

(2) ค่าประปา 1,174,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 815,900                บาท

2. งบลงทนุ 131,369,000           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 131,369,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 25,484,500            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 25,484,500             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท   

  รวม 9 รายการ (รวม 47 หน่วย) 6,549,700              บาท

(2) ระบบเสยีง ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 1,274,000              บาท

(3) ระบบภาพ ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 1,679,000              บาท

(4) ระบบแสง ต าบลสามพรา้ว อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(5) ระบบภาพเสยีงหอ้งประชุมสภา ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี

    จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 3,908,000              บาท

(6) ชุดครุภณัฑเ์ครื่องออกก าลงักาย ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี

    จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 1,154,300              บาท
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(7) ชุดปฏบิตักิารภูมสิารสนเทศเพือ่การพฒันา ต าบลหมากแขง้ 

    อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 3,309,600              บาท

(8) ชุดวงโยธวาทติ ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 1,994,000              บาท

(9) พื้นสนามฟตุซอล ต าบลหมากแขง้ อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

    1 สนาม 1,942,500              บาท

(10) ชุดเครื่องดนตรเีครื่องกระทบส าหรบัการแสดงคอนเสริต์ ต าบลหมากแขง้

      อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 2,473,400              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 105,884,500           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 97,322,500             บาท

(1) ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละภาษาอาเซยีน ต าบลสามพรา้ว 

    อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 1 หลงั 97,322,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 97,322,500             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 8,562,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท   

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 8,562,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 3,949,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 300,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 500,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 149,500                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

37.5700     129.5885 -            1.1940     168.3525  

37.5700       129.5885    -              1.1940       168.3525     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,454 887 1,063 1,970 1,970

 ( 229 )

คน 2,090 1,970 1,970 1,970 1,970

 ( 1,195 )

คน 6,504 6,353 7,260 7,260 7,260

 ( 4,238 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลำ้นบำท 40.8240 38.7640 51.9121 59.5033 63.3036

 ( 40.8240 )

เชงิเวลำ : รอ้ยละของผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

ทีจ่บกำรศึกษำตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำทีก่  ำหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่ำใชจ่้ำยกำรผลติตำมงบประมำณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนนกัศึกษำเขำ้ใหม่

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนนกัศึกษำคงอยู่

เชงิคุณภำพ : รอ้ยละผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

จบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

เพือ่พฒันำกระบวนกำรผลติและพฒันำทรพัยำกรมนุษยโ์ดยกำรยกระดบัคุณภำพ

กำรจดักำรศึกษำใหต้อบสนองกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งภำคกำรผลติและบรกิำร

ของอนุภูมภิำคลุม่แมน่ ำ้โขง

หน่วย:ลำ้นบำท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดักำรเรยีนกำรสอนดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 168,352,500
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 349.6154      285.0376    172.1689     195.5062     199.3036     

ลา้นบาท 219.6664      168.3525    51.9121      59.5033      63.3036      

ลำ้นบำท 39.1300       37.5700     48.9121      55.5033      59.3036      

ลำ้นบำท 178.8424      129.5885    -              -              -              

ลำ้นบำท -                -              -              -              -              

ลำ้นบำท 1.6940         1.1940       3.0000       4.0000       4.0000       

ลา้นบาท 129.9490      116.6851    120.2568     136.0029     136.0000     

ลำ้นบำท 129.9490      116.6851    120.2568     136.0029     136.0000     

* ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรำยได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบด ำเนินงำน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรำยจ่ำยอืน่

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 77,355,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 24,611,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,313,700            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) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 158,300                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 383,200                บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 342,000                บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 587,100                บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 344,000                บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 240,000                บาท

(12) วสัดุคอมพวิเตอร์ 162,000                บาท

(13) วสัดุการเกษตร 200,000                บาท

(14) วสัดุส านกังาน 216,000                บาท

(15) วสัดุการศึกษา 16,551,000             บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 577,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 3,297,900              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 1,519,200              บาท

(2) ค่าประปา 1,028,000              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 750,700                บาท

2. งบลงทนุ 47,953,500            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 47,953,500            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 47,953,500            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 47,953,500             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท   

  รวม 13 รายการ (รวม 28 หน่วย) 4,653,600              บาท

(2) ครุภณัฑร์ะบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ต าบลสามพรา้ว 

    อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 ระบบ 43,299,900             บาท
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3. งบรายจา่ยอื่น 4,790,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 2,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 290,200                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 700,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 800,000                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.0140     67.1118   -            2.0913     79.2171   

10.0140       67.1118     -              2.0913       79.2171      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 522 328 457 533 510

 ( 24 )

คน 650 510 510 510 510

 ( 508 )

คน 2,029 1,806 1,859 1,836 1,836

 ( 1,660 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลำ้นบำท 12.8053 12.1053 24.3108 25.3918 28.0811

 ( 12.8053 )

เชงิเวลำ : รอ้ยละของผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

ทีจ่บกำรศึกษำตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำทีก่  ำหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่ำใชจ่้ำยกำรผลติตำมงบประมำณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนนกัศึกษำเขำ้ใหม่

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนนกัศึกษำคงอยู่

เชงิคุณภำพ : รอ้ยละผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

จบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

หน่วย:ลำ้นบำท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดักำรเรยีนกำรสอนดำ้นวทิยำศำสตรสุ์ขภำพ

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                  79,217,100

เพือ่พฒันำกระบวนกำรผลติและพฒันำทรพัยำกรมนุษยโ์ดยกำรยกระดบัคุณภำพ

กำรจดักำรศึกษำใหต้อบสนองกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งภำคกำรผลติและบรกิำร

ของอนุภูมภิำคลุม่แมน่ ำ้โขง
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 105.5229      138.5814    83.4091      92.6048      96.5811      

ลา้นบาท 53.1672        79.2171      24.3108      25.3918      28.0811      

ลำ้นบำท 10.6140       10.0140     16.8108      17.8918      20.0811      

ลำ้นบำท 40.3619       67.1118     -              -              -              

ลำ้นบำท -                -              -              -              -              

ลำ้นบำท 2.1913         2.0913       7.5000       7.5000       8.0000       

ลา้นบาท 52.3557        59.3643      59.0983      67.2130      68.5000      

ลำ้นบำท 52.3557       59.3643     59.0983      67.2130      68.5000      

* ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - เงนิรำยได ้

      - งบด ำเนินงำน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรำยจ่ำยอืน่

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 5,990,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 5,890,900              บาท

1.1 คา่ตอบแทน 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) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 79,200                 บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 383,200                บาท

(8) วสัดุส านกังาน 108,000                บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 57,000                 บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 112,000                บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 160,000                บาท

(12) วสัดุการศึกษา 2,448,000              บาท

(13) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 297,300                บาท

(14) วสัดุคอมพวิเตอร์ 114,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 1,114,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 804,300                บาท

(2) ค่าประปา 244,900                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 65,300                 บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 100,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 100,000                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            5.1594     5.1594     

-                -              -              3.9818       3.9818       

-                -              -              1.1776       1.1776       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงกำร 8 8 8 8 8

 ( 8 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลำ้นบำท 7.5439 5.1594 14.0000 14.0000 14.0000

 ( 7.5439 )

ลา้นบาท 10.0999        8.7154       18.0000      18.5000      19.0000      

ลา้นบาท 7.5439         5.1594       14.0000      14.0000      14.0000      

ลำ้นบำท -                -              -              -              -              

ลำ้นบำท -                -              -              -              -              

ลำ้นบำท -                -              -              -              -              

ลำ้นบำท 7.5439         5.1594       14.0000      14.0000      14.0000      

ลา้นบาท 2.5560         3.5560       4.0000        4.5000        5.0000        

ลำ้นบำท 2.5560         3.5560       4.0000       4.5000       5.0000       

* ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรำยจ่ำยอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรำยได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด ำเนินงำน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภำพ : รอ้ยละของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร

ทีม่ทีกัษะควำมรูส้ำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

เชงิเวลำ : รอ้ยละงำนบรกิำรวชิำกำรแลว้เสร็จ

ตำมระยะเวลำ 1  ปี

เชงิตน้ทนุ : ค่ำใชจ่้ำยของกำรใหบ้รกิำรวชิำกำร

ตำมงบประมำณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม

บรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ควำมรูง้ำนบรกิำรวชิำกำรและประชำสมัพนัธ์

2. กำรเพิม่ควำมแขง็แกร่งทำงวชิำชพีครู  อำจำรย ์

   และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ

8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    5,159,400

เพือ่กำรเสรมิสรำ้งเครอืขำ่ยพฒันำทอ้งถิน่ และพฒันำกระบวนกำรผลติและพฒันำครู 

เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของวชิำชพีครู ผลติและพฒันำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ

หน่วย:ลำ้นบำท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 6,904,400 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 6,904,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอุทยานวทิยาศาสตร์ 800,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชีพครู 800,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 1,500,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะการสอนใหก้บับคุลากรทางการศึกษา 600,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพครู อาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 365,100                บาท

6) โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาต่างประเทศส าหรบันกัศึกษาและบคุลากร 1,339,300              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 1,000,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 500,000                บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.5.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            1.0000     1.0000     

-                -              -              1.0000       1.0000       

8.1.5.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงกำร 8 8 8 8 8

 ( 8 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลำ้นบำท 1.0000 1.0000 3.5000 4.0000 4.0000

 ( 1.0000 )

ลา้นบาท 2.4000         2.4000       5.1000        6.0000        6.0000        

ลา้นบาท 1.0000         1.0000       3.5000        4.0000        4.0000        

ลำ้นบำท -                -              -              -              -              

ลำ้นบำท -                -              -              -              -              

ลำ้นบำท -                -              -              -              -              

ลำ้นบำท 1.0000         1.0000       3.5000       4.0000       4.0000       

ลา้นบาท 1.4000         1.4000       1.6000        2.0000        2.0000        

ลำ้นบำท 1.4000         1.4000       1.6000       2.0000       2.0000       

* ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรำยจ่ำยอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรำยได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด ำเนินงำน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภำพ : รอ้ยละของผูร่้วมโครงกำร

ไดร้บัควำมรู/้ควำมเขำ้ใจเพิม่ขึ้น

เชงิเวลำ : รอ้ยละของโครงกำร/กจิกรรมทีแ่ลว้

เสร็จตำมระยะเวลำ 1  ปี

เชงิตน้ทนุ : ค่ำใชจ่้ำยของกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรมตำมงบประมำณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิำณ : จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เพือ่พฒันำปฏบิตัภิำรกจิดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ดว้ยกำรศึกษำ วจิยั ฟ้ืนฟู

สรำ้งมำตรฐำนและเผยแพร่มรดกทำงวฒันธรรมทอ้งถิน่และวฒันธรรมไทย ควำมส ำนึก และ

ควำมภูมใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่และของชำต ิและใหม้จีติส ำนึกประชำธปิไตย คุณธรรม

จรยิธรรม

หน่วย:ลำ้นบำท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม

8.1.5  ผลผลติที่ 5 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                    1,000,000
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีเป็นมหาวทิยาลยันกัปฏบิตัมิอือาชีพช ัน้น า

   ดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและนวตักรรม ในระดบัประเทศและกา้วสู่ระดบัสากล

   1. จดัการศึกษาวชิาชีพระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐานวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรม

      อย่างมคุีณภาพ   

   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐน์วตักรรม และงานสรา้งสรรค ์สู่การผลติเชิงพาณิชย ์

      และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   

   3. ใหบ้รกิารวชิาการทีม่แีนวคิดเชิงสรา้งสรรค ์เพือ่การมอีาชีพอสิระและพฒันาอาชีพ 

      สู่การเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั   

   4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

   5. จดัระบบบคุลากรจากสงัคมแห่งการเปลีย่นแปลงใหส้นองต่อสทิธิประโยชน์

      บนพื้นฐานความสุข และความกา้วหนา้   

   6. จดัระบบบรหิารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและเพิม่แนวทางการจดัหารายได ้

      เพือ่เอื้อต่อนโยบายหลกั

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี 

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส

      และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษา

      ในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning)และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกป้ญัหาชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี

678,265,900               

635,485,700               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 994.2735        1,048.5874     1,069.0053     944.8008        1,061.4378     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 678.2659        635.4857        743.7656        599.7820        704.8951        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 316.0076        413.1017        325.2397        345.0188        356.5427        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 316.0076       413.1017       325.2397       345.0188       356.5427       

1. งานวิจยั สิง่ประดิษฐ ์นวตักรรม และงาน

สรา้งสรรค ์สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างแทจ้รงิ

น าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผลงาน

วจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม หรอืงาน

สรา้งสรรคท์ีเ่กดิจากความตอ้งการของ

ชมุชนหรอืภาคอตุสาหกรรม หรอืสถาน

ประกอบการ 

รอ้ยละ 30 35 35 35 35

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผลงาน

วจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม หรอืงาน

สรา้งสรรค ์ทีต่พีมิพใ์นวารสาร หรอืน า

ไปใชป้ระโยชน ์หรอืต่อยอดในเชงิ

พาณิชยต่์ออาจารยป์ระจ า

รอ้ยละ 15 20 20 25 30

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.7302       9.7302       23.3816      25.0532      26.9064      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.2893          5.5172          5.9789          6.4819          7.0299          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.2893          5.5172          5.9789          6.4819          7.0299          

2. ผลติบณัฑตินักปฏิบตัิวิชาชีพชัน้สูง

ดา้นสงัคมศาสตร ์ตามความตอ้งการ

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรไ์ดง้านท า

ตรงสาขาหรอืในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง

รอ้ยละ 82 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์เป็นผู ้

ประกอบการหรอืประกอบอาชพีอสิระ

รอ้ยละ 3 3 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์  างานในสถาน

ประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม

เป้าหมายของรฐับาล

รอ้ยละ 60 60 65 65 65

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความ

พงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ต่อคุณภาพ

บณัฑติ ตามอตัลกัษณ์บณัฑติ

นกัปฏบิตัมิอือาชพี

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ

หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 87 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 45.8365      50.7850      61.6156      73.9125      89.2349      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 23.1812         28.6445         26.4737         27.8910         29.3985         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 23.1812         28.6445         26.4737         27.8910         29.3985         

3. ผลติบณัฑตินักปฏิบตัิวิชาชีพชัน้สูง

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ไดง้านท าตรงสาขาหรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง

รอ้ยละ 82 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เป็นผูป้ระกอบการหรอืประกอบอาชพีอสิระ

รอ้ยละ 3 3 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ท  างานในสถานประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อตุสาหกรรมเป้าหมายของรฐับาล

รอ้ยละ 60 60 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความ

พงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ ต่อคุณภาพบณัฑติ

ตามอตัลกัษณ์บณัฑตินกัปฏบิตัมิอือาชพี

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ

หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 87 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 583.8636     530.6228     594.9682     419.1957     484.0977     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท
286.7431        376.5610        289.7385        306.8561        315.5786        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 286.7431       376.5610       289.7385       306.8561       315.5786       
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคม

ไดร้บัการบรกิารวิชาการใหมี้ความรู ้

ความสามารถในการพฒันาตนเองเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารน าความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 84 86 88 90 92

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการ

ทีส่่งเสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของ

ประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 33.8356      39.3477      57.2000      74.3600      96.6693      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7277          1.0188          1.4263          1.8541          2.2249          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7277          1.0188          1.4263          1.8541          2.2249          

5. บคุลากร นักศึกษา และชมุชน มีสว่นรว่ม

ในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่

ศิลปวฒันธรรม และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนโครงการ/

กจิกรรมทีบู่รณาการกบัการเรยีนการสอน

หรอืกจิกรรมนกัศึกษา หรอืส่งเสรมิความ

สมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งมหาวทิยาลยักบั

ชมุชน

โครงการ 20 20 25 30 35

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ชิ้นงาน/ผลงาน

 ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการ

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม ทีเ่กดิจากการพฒันา

องคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาของบคุลากร

หรอืนกัศึกษา 

ผลงาน 10 10 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จ านวนผลงานดา้นท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรมทีม่กีารเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนภายในระยะเวลา 1 ปี

ผลงาน 15 15 20 25 25

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000       5.0000       6.6002       7.2606       7.9868       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0663          1.3602          1.6223          1.9357          2.3108          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0663          1.3602          1.6223          1.9357          2.3108          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 4 65.0385     229.6022   -             -             91.4750     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4 65.0385       229.6022      -                -                91.4750       

รวมทัง้สิ้น 4 65.0385     229.6022   -             -             91.4750     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  65,038,500  บาท

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 625,755,500                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 635,485,700                  

        แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,730,200                        
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 213.6713            279.5202            8.6730               133.6212            635.4857            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

2.8102               -                      -                      6.9200               9.7302               

ผลผลติที ่1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

              2.8102                    -                      -                 6.9200               9.7302

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

210.8611            279.5202            8.6730               126.7012            625.7555            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             31.2585              16.0265                    -                 3.5000              50.7850

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

            179.6026             263.4937               8.6730              78.8535             530.6228

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                39.3477              39.3477

ผลผลติที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 5.0000               5.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

     8.1.1     ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

     8.1.1.1   งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.8102      -           -            6.9200     9.7302     

2.8102         -              -              6.9200       9.7302       

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 19 20 25 30 35

 ( 19 )

โครงการ 19 20 25 30 35

 ( 19 )

รอ้ยละ 50 55 60 65 70

 ( 50 )

ลา้นบาท 9.7302 9.7302 23.3816 25.0532 26.9064

 ( 2.3053 )

ลา้นบาท 14.0195        15.2474      29.3605      31.5351      33.9363      

ลา้นบาท 9.7302         9.7302       23.3816      25.0532      26.9064      

ลา้นบาท 2.8102         2.8102       3.7988       4.4910       5.3158       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 6.9200         6.9200       19.5828      20.5622      21.5906      

ลา้นบาท 4.2893         5.5172       5.9789        6.4819        7.0299        

ลา้นบาท 4.2893         5.5172       5.9789       6.4819       7.0299       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จ านวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ทีก่  าหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลา

ทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

    8.1.1.2    เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    9,730,200

                   9,730,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

    เพือ่ด าเนินการวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และงานสรา้งสรรค ์สามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างแทจ้รงิ

    น าไปสู่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ 9,730,200 บาท

1. งบด าเนินงาน 2,810,200              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,810,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 560,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 300,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 200,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(5) วสัดุส านกังาน 250,000                บาท

(6) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 500,000                บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 6,920,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันานกัวจิยั 6,920,000              บาท
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บาท

     8.2.1     ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

31.2585     16.0265   -            3.5000     50.7850   

31.2585       16.0265     -              3.5000       50.7850      

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,159 1,320 1,247 1,390 1,375

 ( 1,178 )

คน 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275

 ( 1,331 )

คน 5,757 5,937 5,950 5,970 6,100

 ( 5,779 )

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 ( 86 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 36.2585 34.7585 48.9306 56.9215 66.3691

 ( 22.2843 )

ลา้นบาท 69.0177        79.4295      88.0893      101.8035     118.6334     

ลา้นบาท 45.8365        50.7850      61.6156      73.9125      89.2349      

ลา้นบาท 31.2585       31.2585     41.5856      49.0983      58.0316      

ลา้นบาท 9.5780         16.0265     12.6850      16.9910      22.8658      

ลา้นบาท 1.5000         -              2.2000       2.4200       2.6622       

ลา้นบาท 3.5000         3.5000       5.1450       5.4032       5.6753       

ลา้นบาท 23.1812        28.6445      26.4737      27.8910      29.3985      

ลา้นบาท 23.1812       28.6445     26.4737      27.8910      29.3985      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

    8.2.1.2    เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 625,755,500

                 50,785,000

หน่วย:ลา้นบาท

    ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัวิชิาชพีช ัน้สูง ดา้นสงัคมศาสตร ์ตามความตอ้งการของประเทศ

     8.2.1.1   งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 50,785,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 31,258,500            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,903,800            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 300,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,261,500              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 500,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 300,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,000,000              บาท

(7) วสัดุส านกังาน 1,500,000              บาท

(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 200,000                บาท

(9) วสัดุการศึกษา 3,864,800              บาท

(10) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 4,177,500              บาท

(11) วสัดุการเกษตร 200,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 9,354,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,952,000              บาท

(2) ค่าประปา 1,216,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 186,700                บาท

2. งบลงทนุ 16,026,500            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,026,500            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 13,526,500            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,526,500             บาท

(1) ครุภณัฑช์ุดเครื่องดนตรวีงเครื่องเป่าประกอบการเรยีนการสอน 

    ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 7,526,500              บาท

(2) ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งพฒันาการเรยีนการสอน ต าบลคลองหก 

    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 4 ชุด 6,000,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,500,000              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,500,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคา

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

3. งบรายจา่ยอื่น 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 3,500,000              บาท
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8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

179.6026   263.4937 8.6730     78.8535   530.6228  

179.6026      263.4937    8.6730       78.8535      530.6228     

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,122 4,484 5,279 5,319 5,655

 ( 4,177 )

คน 5,120 5,140 5,185 5,185 5,185

 ( 5,121 )

คน 23,074 24,438 24,450 24,470 24,490

 ( 23,093 )

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 ( 86 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 304.2090 267.1291 329.5870 373.1778 426.9757

 ( 172.9116 )

ลา้นบาท 870.6067      907.1838    884.7067     726.0518     799.6763     

ลา้นบาท 583.8636      530.6228    594.9682     419.1957     484.0977     

ลา้นบาท 177.0946      179.6026    227.4373     259.4425     300.5308     

ลา้นบาท 279.6546      263.4937    229.6022     -              -              

ลา้นบาท 19.2300       8.6730       31.0420      36.5079      40.0971      

ลา้นบาท 107.8844      78.8535     106.8867     123.2453     143.4698     

ลา้นบาท 286.7431      376.5610    289.7385     306.8561     315.5786     

ลา้นบาท 286.7431      376.5610    289.7385     306.8561     315.5786     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                530,622,800

ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัวิชิาชพีช ัน้สูง ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 530,622,800 บาท

1. งบด าเนินงาน 179,602,600           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 153,925,800           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 700,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 38,494,600             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,200,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,400,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,000,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 23,800,000             บาท

(7) ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 2,688,000              บาท

(8) วสัดุส านกังาน 4,250,000              บาท

(9) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,800,000              บาท

(10) วสัดุการศึกษา 73,314,000             บาท

(11) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 3,279,200              บาท

(12) วสัดุการเกษตร 1,000,000              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 25,676,800            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 21,592,100             บาท

(2) ค่าประปา 3,540,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 544,700                บาท

2. งบลงทนุ 263,493,700           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 263,493,700           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 97,106,200            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 97,106,200             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 31 รายการ (รวม 90 หน่วย) 13,408,300             บาท

(2) ครุภณัฑช์ุดปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์ต าบลคลองหก 

    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 1,300,000              บาท

(3) ครุภณัฑช์ุดหุน่ยนตเ์ชื่อมและการจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นระบบ

    วศิวกรรมเมคคาทรอนิกส ์ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 2,500,000              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารชณัสูตรโรคสตัว ์ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุ ี

    จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 1,950,000              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

    ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 2,961,000              บาท

(6) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐาน Internet of Things (IoT)   

    ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 2,000,000              บาท
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(7) เครื่องปกัลวดลายคอมพวิเตอร ์ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 1,440,000              บาท

(8) ครุภณัฑช์ุดทดสอบโดยใชอ้นุภาคแมเ่หลก็ ต าบลคลองหก 

    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 1,070,000              บาท

(9) ครุภณัฑช์ุดปฏบิตักิารทดสอบสญัญาณดจิทิลั 4G/MIMO ต าบลคลองหก 

    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 1,200,000              บาท

(10) ครุภณัฑร์ะบบสือ่สารภายในส านกังานแบบดจิติอล ต าบลคลองหก 

     อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ระบบ 15,000,000             บาท

(11) ครุภณัฑช์ุดควบคุมคุณภาพเพือ่งานตดัต่อภาพเคลือ่นไหวระบบดจิทิลั

     ความละเอยีด 4K ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

     จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 3,500,000              บาท

(12) ครุภณัฑช์ุดปฏบิตักิารสรา้งและแสดงผลสือ่ปฏสิมัพนัธเ์สมอืนจรงิ

      ส าหรบังาน Performancing ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

      จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 1,135,000              บาท

(13) ครุภณัฑห์ลกัสูตรการเรยีนรู ้Logistic ต าบลคลองหก 

      อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 10,000,000             บาท

(14) ครุภณัฑห์อ้งนวตักรรมสรา้งชิ้นงานทางดา้น IOTs (IOTs Fab Lab) 

      ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 3,500,000              บาท

(15)  ครุภณัฑช์ุดแยกวเิคราะหห์าปรมิาณชนิดและปรมิาณสารในสภาวะแกส๊ 

      (GCMS) ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 2,400,000              บาท

(16) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางสถติขิ ัน้สูง ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

      จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 1,742,000              บาท

(17) ครุภณัฑช์ุดทดลองและควบคุมระบบอตัโนมตัเิสมอืนจรงิ industry 4.0 

      พรอ้มโปรแกรม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 8,000,000              บาท

(18) ครุภณัฑห์อ้งพฒันาความรูว้ทิยาศาสตรแ์พทยป์ระยุกต ์

      ต าบลประชาธิปตัย ์อ าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 5,724,400              บาท

(19) ครุภณัฑช์ุดปฏบิตักิารสกดัและวเิคราะหไ์ขมนั ต าบลประชาธิปตัย ์

      อ าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 1,475,500              บาท

(20) ครุภณัฑก์ารเรยีนรู ้(Library HUB) ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

      จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 12,000,000             บาท

(21) สกอรบ์อรด์ไฟฟ้าเอนกประสงค ์LED FULL COLOR ตดิต ัง้ในอาคาร

      ยมิเนเซยีม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 2,500,000              บาท

(22) สกอรบ์อรด์ไฟฟ้าเอนกประสงค ์LED FULL COLOR ตดิต ัง้กลางแจง้ 

      ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 2,300,000              บาท

199



2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 166,387,500           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,414,700              บาท

(1) อาคารหอพกันกัศึกษานานาชาต ิต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธานี 1 หลงั 3,414,700              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 51,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,437,500              บาท

เงนิงบประมาณ 45,062,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,286,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,414,700              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 15,361,800             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 119,623,800           บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารศึกษาวจิยั  พฒันา บณัฑติศึกษา 1 หลงั -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 291,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 276,000,000           บาท

ปี 2552 - 2558 ตัง้งบประมาณ 197,139,300           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 63,146,700             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 15,714,000             บาท

(2) อาคารฝึกปฏบิตักิารพื้นฐานวชิาชีพ  1 หลงั -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 274,700,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,337,500             บาท

เงนิงบประมาณ 240,362,500           บาท

ปี 2556 - 2558 ตัง้งบประมาณ 144,905,700           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,083,100             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,976,100             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 36,397,600             บาท

(3) อาคารศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ต าบลคลองหก 

    อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 1 หลงั 61,623,800             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 285,600,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 35,700,000             บาท

เงนิงบประมาณ 249,900,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,147,400             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 61,623,800             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 162,128,800           บาท
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(4) อาคารเรยีนและฝึกอบรม ต าบลบอ่ทอง อ าเภอกบนิทรบ์รุ ี

    จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 หลงั 58,000,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 35,739,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคา

    ต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 35,739,000             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงสนามกีฬาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,610,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสนามกีฬาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคา

    ต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 7,610,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 8,673,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,673,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าสมาชิก 173,000                บาท

2) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลอื

   ดา้นการศึกษาแก่ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน 8,500,000              บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 78,853,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 42,057,400             บาท

2) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิสนองพระราชด าริ 6,796,100              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นนวตักรรมเกษตรอาหาร 10,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาครูวชิาชีพเนน้ภาคปฏบิตั ิ(Meister Model) 10,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการเจา้ภาพกีฬามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่45 10,000,000             บาท
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8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            39.3477   39.3477   

-                -              -              39.3477      39.3477      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 35 40 45 50

 ( 32 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 33.8356 39.3477 57.2000 74.3600 96.6693

 ( 12.9394 )

ลา้นบาท 34.5633        40.3665      58.6263      76.2141      98.8942      

ลา้นบาท 33.8356        39.3477      57.2000      74.3600      96.6693      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 33.8356       39.3477     57.2000      74.3600      96.6693      

ลา้นบาท 0.7277         1.0188       1.4263        1.8541        2.2249        

ลา้นบาท 0.7277         1.0188       1.4263       1.8541       2.2249       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา :  งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะ

เวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

ชมุชนและสงัคมสามารถยกระดบัรายไดแ้ละสรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

                 39,347,700
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 39,347,700 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 39,347,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 9,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติก าลงัคนและพฒันาศกัยภาพของผลติภาพแรงงาน

   ของกลุม่อุตสาหกรรมทีม่ ุง่เนน้ในเขตเศรษฐกิจพเิศษและอุตสาหกรรม

   เป้าหมายของประเทศ 4,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศของนกัศึกษา 

    เพือ่รองรบักรอบมาตรฐานคุณวุฒวิชิาภาษาองักฤษ 1,494,800              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและประชาชนเพือ่รองรบัการ

    เป็นประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 1,852,900              บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาโรงเรยีนเครอืข่ายในพื้นที ่Area based 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี(ปทมุธานี นครนายก ปราจนีบรุ ี

    สระแกว้ และฉะเชิงเทรา) 3,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันานวตักรรมการสอนของอาจารยว์ชิาชีพ 

    (RMUTT Smart Teacher) 20,000,000             บาท
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8.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            5.0000     5.0000     

-                -              -              5.0000       5.0000       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 25 30 35 40

 ( 20 )

รอ้ยละ 82 85 90 95 95

 ( 82 )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( 90 )

ลา้นบาท 5.0000 5.0000 6.6002 7.2606 7.9868

 ( 1.5045 )

ลา้นบาท 6.0663         6.3602       8.2225        9.1963        10.2976      

ลา้นบาท 5.0000         5.0000       6.6002        7.2606        7.9868        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         5.0000       6.6002       7.2606       7.9868       

ลา้นบาท 1.0663         1.3602       1.6223        1.9357        2.3108        

ลา้นบาท 1.0663         1.3602       1.6223       1.9357       2.3108       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะ

เวลาทีก่  าหนด

1. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                   5,000,000

เพือ่ด าเนินการดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม ทีเ่กดิจากการพฒันา

องคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาของบคุลากรหรอืนกัศึกษา โดยบูรณาการกบัการเรยีนการสอน หรอืกจิกรรม

นกัศึกษา หรอืส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งมหาวทิยาลยักบัชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 5,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   ผูน้ ำแห่งเทคโนโลยเีชิงสรำ้งสรรค์

   1. ผลติบณัฑติทีม่คีวำมคิดสรำ้งสรรค ์มทีกัษะกำรปฏบิตั ิและมคุีณธรรม   

   2. มุ่งเนน้งำนวจิยัและนวตักรรมจำกควำมคิดสรำ้งสรรคเ์พือ่สรำ้งมูลค่ำเพิม่   

   3. บรกิำรวชิำกำรเชิงสรำ้งสรรคเ์พือ่พฒันำเศรษฐกจิสู่อำเซยีน   

   4. บรหิำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภบิำล   

   5. ท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม   

   6. มุ่งเนน้จดักำรศึกษำเพือ่พฒันำประเทศ

    1. ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำระดบัอดุมศึกษำไดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชีพอสิระในสำขำทีเ่กี่ยวขอ้งภำยใน 1 ปี 

       ควำมพงึพอใจของนำยจำ้ง/ผูป้ระกอบกำรทีม่ต่ีอผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

    2. กำรส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละศกัยภำพนกัศึกษำ รวมท ัง้ผูพ้กิำร 

       ผูด้อ้ยโอกำส และผูม้คีวำมสำมำรถพเิศษในระบบอดุมศึกษำ ประชำชนเขำ้ถงึหลกัสูตร/สือ่/

       แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดักำรศึกษำในรูปแบบกำรเรยีนรูต้ลอดชีวติ (life long learning) และกำรสรำ้ง

       องคค์วำมรูแ้ละบรกิำรวชิำกำร

    3. องคค์วำมรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ ำไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหำชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

419,133,000               

356,541,000               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 642.9074        581.9970        1,394.4229     1,265.7043     1,301.9160     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 419.1330        356.5410        1,170.9342     1,042.3199     1,079.6888     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 223.7744        225.4560        223.4887        223.3844        222.2272        

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 223.7744       225.4560       223.4887       223.3844       222.2272       

1. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:รอ้ยละผูส้  ำเร็จกำรศึกษำที่

ไดง้ำนท ำตรงสำขำ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:รอ้ยละควำมพงึพอใจ

ของนำยจำ้งทีม่ต่ีอผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:รอ้ยละนกัศึกษำทีไ่ดร้บั

กำรส่งเสรมิในกำรพฒันำทกัษะดำ้นภำษำ/ดำ้น

IT

รอ้ยละ -                 25 50 75 100

- ตวัชี้วดัเชงิเวลำ:รอ้ยละผูส้  ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ด ้

งำนท ำ ศึกษำต่อ หรอืประกอบอำชพีภำยใน

ระยะเวลำ 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 70.9388      51.2823      508.6745     516.4549     531.1965     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 51.0787         56.9614         55.8247         54.9751         54.3613         

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 51.0787         56.9614         55.8247         54.9751         54.3613         

2. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:รอ้ยละของโครงกำร

บรกิำรวชิำกำรทีช่่วยแกไ้ขปญัหำเศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

รอ้ยละ -                 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลำ:รอ้ยละโครงกำรบรกิำร

วชิำกำรทีส่่งเสรมิศกัยภำพในกำรแขง่ขนัของ

ประเทศในเวลำ 1 ปี

รอ้ยละ 50 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:จ ำนวนผูผ้่ำนหลกัสูตร

ซ่อมบ ำรุงอำกำศยำนตำมมำตรฐำน EASA

รอ้ยละ -                 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.6140      26.5000      63.1924      65.8562      67.5618      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:รอ้ยละผูส้  ำเร็จกำรศึกษำที่

ไดง้ำนท ำตรงสำขำ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:จ ำนวนสถำบนัดำ้น

เทคโนโลยเีชงิสรำ้งสรรคท์ีส่รำ้งมลูค่ำเพิม่

สถำบนั -                 1 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:ควำมถงึพอใจของ

นำยจำ้งทีม่ต่ีอผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภำพ:รอ้ยละนกัศึกษำทีไ่ดร้บั

กำรส่งเสรมิในกำรพฒันำทกัษะดำ้นภำษำ/ดำ้น

IT

รอ้ยละ -                 25 50 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลำ:ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ดง้ำนท ำ

 ศึกษำต่อ หรอืประกอบอำชพีภำยในระยะเวลำ

 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 331.5802     274.7587     594.0673     455.0088     475.9305     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 171.5160        167.3148        166.3781        167.0592        166.4483        

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 171.5160       167.3148       166.3781       167.0592       166.4483       

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ักศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษท์ านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิำณ:จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม

ทีม่กีำรเผยแพร่ดำ้นท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒัธรรมในระยะเวลำ 1 ปี

โครงกำร 25 25 25 25 25

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000       4.0000       5.0000       5.0000       5.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1797          1.1798          1.2859          1.3501          1.4176          

  - เงนิรำยได ้ ลำ้นบำท 1.1797          1.1798          1.2859          1.3501          1.4176          

*ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกจิและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บำท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 80.7112     139.8622   -             -             22.0302     

1. ผลผลติ : ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำดำ้น

วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 80.7112       139.8622      -                -                22.0302       

รวมทัง้สิ้น 1 80.7112     139.8622   -             -             22.0302     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรำยกำรผูกพนัตำมสญัญำและตำมกฎหมำยทีต่อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ือง  จ ำนวน  1 รำยกำร  เป็นเงนิ  80,711,200  บำท

          หน่วย : ลำ้นบำท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 356,541,000                  

แผนงำนพื้นฐำนดำ้นกำรพฒันำและเสรมิสรำ้งศกัยภำพคน 356,541,000                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 125.4220            160.7112            -                      70.4078             356.5410            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

125.4220            160.7112            -                      70.4078             356.5410            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำดำ้น

สงัคมศำสตร์

             31.7472               9.5351                    -                10.0000              51.2823

ผลผลติที ่2 : ผูส้  ำเร็จกำรศึกษำดำ้น

วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

             93.6748             151.1761                    -                29.9078             274.7587

ผลผลติที ่3 : ผลงำนกำรใหบ้รกิำรวชิำกำร                    -                      -                      -                26.5000              26.5000

ผลผลติที ่4 : ผลงำนท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 4.0000               4.0000

          หน่วย : ลำ้นบำท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

      8.1.1 บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

31.7472    9.5351    -           10.0000   51.2823   

31.7472        9.5351       -              10.0000      51.2823      

       8.1.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 920 920 920 920 920

 ( 119 )

คน 1,100 1050 1000 950 900

 ( 1,081 )

คน 3,750 3700 3650 3600 3550

 ( 4,276 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 85 85 85 85

 ( - )

ลำ้นบำท 43.5352 41.7472 45.2791 45.6395 45.5411

 ( 12.0074 )

ลา้นบาท 122.0175      108.2437    564.4992     571.4300     585.5578     

ลา้นบาท 70.9388        51.2823      508.6745     516.4549     531.1965     

ลำ้นบำท 32.6231        31.7472     34.3670      34.7274      34.7290      

ลำ้นบำท 27.4036        9.5351       463.3954     470.8154     485.6554     

ลำ้นบำท 0.1000         -              0.1000        0.1000        -              

ลำ้นบำท 10.8121        10.0000     10.8121      10.8121      10.8121      

ลา้นบาท 51.0787        56.9614      55.8247      54.9751      54.3613      

ลำ้นบำท 51.0787        56.9614     55.8247      54.9751      54.3613      

* ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกิจและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรำยจ่ำยอืน่

เงินนอกงบประมาณ

      - เงนิรำยได ้

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบด ำเนินงำน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

เชิงคุณภำพ : รอ้ยละผูส้  ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำม

มำตรฐำนหลกัสูตร

เชิงเวลำ : รอ้ยละของผูส้  ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำ

ตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด

เชิงตน้ทนุ : ค่ำใชจ่้ำยกำรผลติตำมงบประมำณที่ไดร้บั

จดัสรร

เชิงปริมำณ : จ ำนวนผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

เชิงปริมำณ : จ ำนวนนกัศึกษำที่เขำ้ใหม่

เชิงปริมำณ : จ ำนวนนกัศึกษำที่คงอยู่

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. กำรจดักำรเรียนกำรสอนดำ้นสงัคมศำสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน                 356,541,000

                 51,282,300

หน่วย:ลำ้นบำท

 ผลผลิตที่ 1 :  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

 เพื่อผลติบณัฑติที่มคุีณภำพมุ่งเนน้คุณธรรมน ำควำมรูม้ศีกัยภำพในกำรประกอบอำชีพและส่งเสริมสรำ้ง

 ขดีควำมสำมำรถขององคก์ำรธุรกิจของประเทศในกำรเป็นศูนยก์ลำงกำรศึกษำและสงัคมกำรเรียนรู ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 51,282,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 31,747,200            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,735,400            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,388,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 398,400                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 260,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 540,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,729,000              บาท

(6) วสัดุส านกังาน 2,040,000              บาท

(7) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 720,000                บาท

(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 540,000                บาท

(9) วสัดุการศึกษา 3,200,000              บาท

(10) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 1,920,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,011,800              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,178,800              บาท

(2) ค่าประปา 1,330,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 503,000                บาท

2. งบลงทนุ 9,535,100              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 9,535,100              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,530,100              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,530,100              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,162,800              บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พือ่งานส่วนหนา้โรงแรมและ

    ธุรกจิการบนิ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หอ้ง 1,367,300              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 7,005,000              บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 7,005,000              บาท

(1) ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้งที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 7,005,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 10,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 10,000,000            บาท
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8.1.2 บาท

วตัถปุระสงค ์:

8.1.2.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

93.6748    151.1761 -           29.9078   274.7587  

-                -              -              19.9078      19.9078      

93.6748        151.1761    -              10.0000      254.8509     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,320 2200 2250 2300 2350

 ( 2,150 )

คน 8,100 8150 8200 8250 8300

 ( 7,679 )

คน 1,450 1450 1450 1450 1450

 ( 176 )

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 86 87 88

 ( - )

ลำ้นบำท 153.8724 123.5826 159.0233 158.9233 158.9233

 ( 24.4524 )

ลา้นบาท 503.0962      442.0735    760.4454     622.0680     642.3788     

ลา้นบาท 331.5802      274.7587    594.0673     455.0088     475.9305     

ลำ้นบำท 93.6748        93.6748     99.4433      99.3433      99.3433      

ลำ้นบำท 177.7078      151.1761    435.0440     296.0855     317.0072     

ลำ้นบำท 0.6176         -              -              -               -              

ลำ้นบำท 59.5800        29.9078     59.5800      59.5800      59.5800      

ลา้นบาท 171.5160      167.3148    166.3781     167.0592     166.4483     

ลำ้นบำท 171.5160      167.3148    166.3781     167.0592     166.4483     

* ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกิจและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

เพื่อผลติบณัฑติดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุึณภำพและมคีวำมสำมำรถในวชิำชีพที่

สนองตอบควำมตอ้งกำรดำ้นบคุลำกรของภำคอุตสำหกรรมในสำขำที่มคีวำมจ ำเป็น

      - งบรำยจ่ำยอืน่

เงินนอกงบประมาณ

      - เงนิรำยได ้

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบด ำเนินงำน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

เชิงคุณภำพ : รอ้ยละผูส้  ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำม

มำตรฐำนหลกัสูตร

เชิงเวลำ : รอ้ยละของผูส้  ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำ

ตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด

เชิงตน้ทนุ : ค่ำใชจ่้ำยกำรผลติตำมงบประมำณที่ไดร้บั

จดัสรร

เชิงปริมำณ : จ ำนวนนกัศึกษำที่เขำ้ใหม่

เชิงปริมำณ : จ ำนวนนกัศึกษำที่คงอยู่

เชิงปริมำณ : จ ำนวนผูส้  ำเร็จกำรศึกษำ

2. จดักำรเรียนกำรสอนดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

หน่วย:ลำ้นบำท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. จดักำรศึกษำดำ้นวชิำชีพและเทคโนโลย ีส่งเสริมวชิำกำรและวชิำชีพ

ช ัน้สูงเนน้กำรปฏบิตัิ

                274,758,700ผลผลิตที่ 2 :  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 274,758,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 93,674,800            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 81,332,100            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 20,949,400            บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 929,600                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,270,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,144,200              บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 5,284,700              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 8,057,000              บาท

(7) ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 334,200                บาท

(8) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 960,000                บาท

(9) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 8,810,000              บาท

(10) วสัดุการศึกษา 25,593,000            บาท

(11) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 8,000,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,342,700            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,425,900              บาท

(2) ค่าน า้ประปา 3,215,500              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 701,300                บาท

2. งบลงทนุ 151,176,100           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 151,176,100           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 44,295,900            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 44,295,900            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย) 2,995,000              บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาระบบสารสนเทศ 

    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หอ้ง 6,860,600              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารบรกิารจดัเลี้ยงอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร   

   กรุงเทพมหานคร 1 หอ้ง 3,000,000              บาท

(4) ครุภณัฑฺห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร            

   กรุงเทพมหานคร 1 หอ้ง 1,639,300              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารแบบ Hands on แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร       

   กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,600,000              บาท

(6) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารระบบประมวลผลแบบกระจาย แขวงทุ่งมหาเมฆ    

   เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หอ้ง 1,890,000              บาท

(7) ชดุกลอ้งถ่ายภาพส าหรบังานถ่ายภาพเชงิพาณิชย ์แขวงทุ่งมหาเมฆ 

    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 2,231,000              บาท
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(8) ชดุควบคุมกระบวนการของระบบปรบัอากาศแบบหลายตวัแปร 

    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(9) ชดุปฏบิตักิารออกแบบสแกนดว้ยสามมติ ิแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร      

    กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,650,000              บาท

(10) ครุภณัฑช์ดุเครื่องมอืวดัพื้นฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า แขวงทุ่งมหาเมฆ     

    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,970,000              บาท

(11) ชดุทดลองย่อยคอนกรตี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

     กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(12) ชดุคอมพวิเตอรร์ะบบ Server และอปุกรณ์ประจ าหอ้งปฏบิตักิาร 

     แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,100,000              บาท

(13) เครื่องวเิคราะหส์ญัญาณไมโครเวฟ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร            

    กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,000,000              บาท

(14) ระบบเครอืขา่ยอาคารคณะวทิยาศาสตร ์แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร       

    กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,000,000              บาท

(15) ระบบ Ipv.6 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,300,000              บาท

(16) ระบบบรกิารการศึกษา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

      กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,560,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 106,880,200           บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 26,169,000            บาท

(1) ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้งที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

 รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 10,615,000            บาท

(2) ปรบัปรุงอาคาร 11 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 15,554,000            บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 80,711,200            บาท

(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนนัทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

    เขตสาทร  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 หลงั 80,711,200            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 72,000,000            บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 80,711,200            บาท

 ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 139,862,200           บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 29,907,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 10,000,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการศึกษาดา้นอตุสาหกรรมและธุรกจิสิ่งทอ 8,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล 10,907,800            บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการครวัไทยสู่ครวัโลก 1,000,000              บาท
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8.1.3 บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-             -           -           26.5000   26.5000   

-                -              -              26.5000      26.5000      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงกำร 60 40 40 40 40

 ( 6 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 94.56 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 10 )

ลำ้นบำท 11.6140 26.5000 63.1924 65.8562 67.5618

 ( 1.5167 )

ลา้นบาท 11.6140        26.5000      63.1924      65.8562      67.5618      

ลา้นบาท 11.6140        26.5000      63.1924      65.8562      67.5618      

ลำ้นบำท -                -              -              -               -              

ลำ้นบำท -                -              -              -               -              

ลำ้นบำท -                -              -              -               -              

ลำ้นบำท 11.6140        26.5000     63.1924      65.8562      67.5618      

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกิจและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

ผลผลิตที่ 3 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

เพื่อเผยแพร่และถ่ำยทอดควำมรูใ้นวชิำชีพใหป้ระชำชนเพื่อพฒันำตนเองใหส้ำมำรถน ำไปใช ้

ประโยชนเ์พื่อพฒันำคุณภำพชีวติที่ดขีึ้น

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรำยจ่ำยอืน่

เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบด ำเนินงำน

      - งบลงทนุ

เชิงคุณภำพ : รอ้ยละควำมพงึพอใจของผูร้บับริกำรใน

กระบวนกำรใหบ้ริกำร

เชิงเวลำ : รอ้ยละงำนบริกำรวชิำกำรแลว้เสร็จตำม

ระยะเวลำที่ก ำหนด

เชิงตน้ทนุ : ค่ำใชจ่้ำยของกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรตำม

งบประมำณที่ไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมำณ : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำรแก่

สงัคม

หน่วย:ลำ้นบำท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนำเชิงวชิำกำรหรือปฏบิตักิำร

                 26,500,000
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ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 26,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 26,500,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 8,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการการพฒันาจดัการศึกษาดา้นวศิวกรรมการผลติ

   ความแมน่ย าสูง 18,000,000            บาท
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8.1.4 บาท

    วตัถปุระสงค ์:

8.1.4.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-             -           -           4.0000     4.0000    

-                -              -              4.0000        4.0000        

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงกำร 25 25 25 25 25

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลำ้นบำท 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 ( 5.0000 )

ลา้นบาท 6.1797         5.1798       6.2859        6.3501        6.4176        

ลา้นบาท 5.0000         4.0000       5.0000        5.0000        5.0000        

ลำ้นบำท -                -              -              -               -              

ลำ้นบำท -                -              -              -               -              

ลำ้นบำท -                -              -              -               -              

ลำ้นบำท 5.0000         4.0000       5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 1.1797         1.1798       1.2859        1.3501        1.4176        

ลำ้นบำท 1.1797         1.1798       1.2859        1.3501        1.4176        

* ผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมำณกำรรำยจ่ำยลว่งหนำ้ตำมภำรกิจและเป้ำหมำยทีไ่ดต้ ัง้งบประมำณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด ำเนินกำรต่อเน่ืองถงึปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564

ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

เชิงตน้ทนุ : ค่ำใชจ่้ำยของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม

ตำมงบประมำณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบด ำเนินงำน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรำยจ่ำยอืน่

เงินนอกงบประมาณ

      - เงนิรำยได ้

เชิงคุณภำพ : รอ้ยละของโครงกำรที่บรรลุตำม

วตัถปุระสงคข์องโครงกำร

เชิงเวลำ : รอ้ยละของโครงกำร/กิจกรรมที่แลว้เสร็จตำม

ระยะเวลำที่ก ำหนด

1. ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

เชิงปริมำณ : จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

                   4,000,000

หน่วย:ลำ้นบำท

กิจกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมไทย ใหเ้กิดควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และน ำไป

เผยแพร่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 4,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัช ัน้น าในการสรา้งบณัฑตินกัปฏบิตัริะดบัอาเซยีน

   1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพ ตอบสนองความตอ้งการ

      ของผูใ้ชบ้ณัฑติ ท ัง้ในประเทศและกลุม่ประเทศอาเซยีน       

   2. พฒันางานวจิยั งานสรา้งสรรค ์และนวตักรรมทีส่รา้งคุณค่าระดบัชาตแิละระดบัอาเซยีน       

   3. บรกิารวชิาการแก่สงัคมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมโดยน าความรูผ้สานภูมปิญัญา

      และสรา้งความเขม้แขง็ ย ัง่ยนืใหก้บัชุมชน สงัคม และสู่ภูมภิาคอาเซยีน       

   4. บรหิารจดัการเชิงธรรมาภบิาลเพือ่กา้วสู่ความเป็นองคก์รคุณภาพ       

   5. ชี้น าและแกไ้ขปญัหาของประเทศดา้นการเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร/โลจสิตกิส์

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายใน 1 ปี 

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส  

      และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษา

      ในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (life long learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก

279,950,600               

377,516,600               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 537.4259        676.8395        1,753.6859     1,851.0622     2,033.4956     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 279.9506        377.5166        1,442.2394     1,508.5749     1,656.8684     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 257.4753        299.3229        311.4465        342.4873        376.6272        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 257.4753       299.3229       311.4465       342.4873       376.6272       

1. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 219.0210     330.8889     1,342.8617  1,401.7011  1,541.8712  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 193.7037        229.1741        234.3815        257.8195        283.6014        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 193.7037       229.1741       234.3815       257.8195       283.6014       

2. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท า

 ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.2956      12.1832      50.5440      55.5984      61.1580      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 61.9776         68.1754         74.9929         82.4922         90.7414         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 61.9776         68.1754         74.9929         82.4922         90.7414         

3. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารน าความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 34.2955      26.3569      36.0103      37.8108      39.7013      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3380          0.3718          0.3904          0.4099          0.4304          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3380          0.3718          0.3904          0.4099          0.4304          

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ักศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษท์ านุศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีม่ ี

การเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.0000       3.7491       7.9469       8.3443       8.7615       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.6859          0.7545          0.7922          0.8318          0.8734          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.6859          0.7545          0.7922          0.8318          0.8734          

5. บรหิารจดัการพฒันาการวิจยัอย่างเป็นระบบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนโครงการวจิยั โครงการ 63 118 120 120 120

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละจ านวนผลงานวจิยั

เป็นไปตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รอ้ยละ 66 70 72 74 76

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการวจิยัที่

แลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 50 50 55 60 65

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.3385       4.3385       4.8765       5.1203       5.3764       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7701          0.8471          0.8895          0.9339          0.9806          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7701          0.8471          0.8895          0.9339          0.9806          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 3 142.9586   68.5880     -             -             16.1000     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

3 142.9586      68.5880       -                -                16.1000       

รวมทัง้สิ้น 3 142.9586   68.5880     -             -             16.1000     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  142,958,600  บาท

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 373,178,100                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 377,516,600                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 4,338,500                        
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 79.8983             223.9586            0.0880               73.5717             377.5166            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

0.3385               -                      -                      4.0000               4.3385               

ผลผลติที ่1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

              0.3385                    -                      -                 4.0000               4.3385

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

79.5598             223.9586            0.0880               69.5717             373.1781            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             10.6832                    -                      -                 1.5000              12.1832

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             68.8766             223.9586               0.0880              37.9657             330.8889

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                26.3569              26.3569

ผลผลติที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 3.7491               3.7491

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.3385      -            -            4.0000     4.3385     

0.3385         -               -              4.0000       4.3385       

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 63 52 120 120 120

 ( 61 )

รอ้ยละ 66 70 72 74 76

 ( 70 )

รอ้ยละ 50 50 55 60 65

 ( - )

ลา้นบาท 4.3385 4.3385 4.8765 5.1203 5.3763

 ( 2.0353 )

ลา้นบาท 5.1086         5.1856        5.7660        6.0542        6.3570        

ลา้นบาท 4.3385         4.3385        4.8765        5.1203        5.3764        

ลา้นบาท 0.3385         0.3385        0.4245       0.4457       0.4681       

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 4.0000         4.0000        4.4520       4.6746       4.9083       

ลา้นบาท 0.7701         0.8471        0.8895        0.9339        0.9806        

ลา้นบาท 0.7701         0.8471        0.8895       0.9339       0.9806       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการบรหิารงานวจิยัตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละจ านวนผลงานวจิยัเป็นไปตาม

มาตรฐานทีก่  าหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด

1. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

 ด าเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ีม่คุีณภาพ เป็นทีย่อมรบั สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิและอา้งองิไดใ้นระดบัชาติ

 หรอืนานาชาติ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

     8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    4,338,500

                   4,338,500      8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้

     8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ 4,338,500 บาท

1. งบด าเนินงาน 338,500                บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,500                บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 36,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 26,800                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 52,000                  บาท

(4) วสัดุส านกังาน 223,700                บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพงานวจิยั 3,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องดืม่ระบบพาสเจอรไ์รซ์

   และ UHT 1,000,000              บาท
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บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.6832     -            -            1.5000     12.1832   

10.6832       -               -              1.5000       12.1832      

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,049 1,724 1,483 1,914 1,980

 ( 1,267 )

คน 2,815 1,905 2,050 2,155 2,255

 ( 2,211 )

คน 7,120 6,500 7,245 8,228 9,314

 ( 6,319 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 57.17 )

ลา้นบาท 13.3551 12.1832 21.7265 23.9002 26.2889

 ( 0.8573 )

ลา้นบาท 77.2732        80.3586      125.5369     138.0906     151.8994     

ลา้นบาท 15.2956        12.1832      50.5440      55.5984      61.1580      

ลา้นบาท 10.6832       10.6832      13.2715      14.5987      16.0585      

ลา้นบาท 1.9405         -               28.8175      31.6992      34.8691      

ลา้นบาท 0.5884         -               1.5681       1.7249       1.8973       

ลา้นบาท 2.0835         1.5000        6.8869       7.5756       8.3331       

ลา้นบาท 61.9776        68.1754      74.9929      82.4922      90.7414      

ลา้นบาท 61.9776       68.1754      74.9929      82.4922      90.7414      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

      8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 373,178,100

                 12,183,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

  เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี สรา้งโอกาสทางการศึกษา

  และขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้บัประชาชน สนบัสนุน การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

      8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

      8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 12,183,200 บาท

1. งบด าเนินงาน 10,683,200             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,683,200             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 238,800                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,500,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 505,400                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 135,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 363,200                บาท

(7) วสัดุส านกังาน 1,472,200              บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 81,600                  บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 98,000                  บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 57,900                  บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 98,000                  บาท

(12) วสัดุการศึกษา 4,713,600              บาท

(13) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 1,225,700              บาท

(14) วสัดุการเกษตร 43,800                  บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 1,500,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

68.8766     223.9586  0.0880     37.9657   330.8889  

68.8766       223.9586     0.0880       37.9657      330.8889     

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,054 1,948 1,205 1,555 1,970

 ( 864 )

คน 3,095 2,810 2,460 2,635 2,870

 ( 1,460 )

คน 5,468 6,417 8,330 10,217 11,995

 ( 5,462 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 31.07 )

ลา้นบาท 108.8339 106.9303 200.6290 220.6919 242.7611

 ( 15.3591 )

ลา้นบาท 412.7247      560.0630     1,577.2432   1,659.5206   1,825.4726   

ลา้นบาท 219.0210      330.8889     1,342.8617   1,401.7011   1,541.8712   

ลา้นบาท 68.8766       68.8766      108.6646     119.5310     131.4842     

ลา้นบาท 110.1871      223.9586     1,142.2327  1,181.0092  1,299.1101  

ลา้นบาท 0.9681         0.0880        2.1046       2.3152       2.5466       

ลา้นบาท 38.9892       37.9657      89.8598      98.8457      108.7303     

ลา้นบาท 193.7037      229.1741     234.3815     257.8195     283.6014     

ลา้นบาท 193.7037      229.1741     234.3815     257.8195     283.6014     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

        เพือ่ผลติบณัฑติทีเ่ชีย่วชาญดา้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพและความสามารถพรอ้ม

        เขา้สู่อาชพี

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 330,888,900

230



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 330,888,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 68,876,600             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,393,500             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 2,120,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 10,606,800             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,500,000              บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,842,600              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,500,000              บาท

(8) วสัดุส านกังาน 2,292,500              บาท

(9) วสัดุก่อสรา้ง 552,000                บาท

(10) วสัดุงานบา้นงานครวั 152,300                บาท

(11) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 98,700                  บาท

(12) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 220,000                บาท

(13) วสัดุการศึกษา 19,137,000             บาท

(14) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 7,131,000              บาท

(15) วสัดุการเกษตร 655,000                บาท

(16) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 85,600                  บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 18,483,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 13,578,400             บาท

(2) ค่าประปา 2,199,100              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 717,200                บาท

(4) ค่าเช่าช่องสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 1,988,400              บาท

2. งบลงทนุ 223,958,600           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 223,958,600           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 74,466,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 74,466,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 16 รายการ (รวม 37 หน่วย) 9,683,000              บาท

(2) ครุภณัฑพ์ฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นการศึกษา ดา้นบคุลากร 

    ดา้นการเงนิการคลงั และดา้นงบประมาณ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา

    จงัหวดัชลบรุี 1 ระบบ 30,000,000             บาท

(3) ครุภณัฑเ์ครือข่ายระบบสารสนเทศ 4 วทิยาเขต ต าบลบางพระ  

    อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 1 ระบบ 15,000,000             บาท
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(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารดจิติอลและเทคโนโลยทีางภาษาส าหรบัอาคารคณะ

    เทคโนโลยสีงัคม ต าบลพลวง อ าเภอเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบรุี 1 ชุด 7,000,000              บาท

(5) ชุดครุภณัฑเ์ครื่องมอืวดัพื้นฐานทางไฟฟ้า ต าบลพลวง อ าเภอเขาคชิฌกูฏ

    จงัหวดัจนัทบรุี 1 ชุด 1,900,000              บาท

(6) ครุภณัฑป์ฎบิตักิารดา้นดจิทิลัมเีดยีและมลัตมิเีดยี แขวงดนิแดง 

    เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,000,000              บาท

(7) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการพฒันาซอฟตแ์วรบ์นอุปกรณ์เคลือ่นทีเ่พือ่

    การเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตแบบทกุทีท่กุเวลา  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,000,000              บาท

(8) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัวินิิจฉยัสารพนัธุกรรม  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 

    จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด 1,383,000              บาท

(9) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางภาษา  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 

    จงัหวดัชลบรุี 1 หอ้ง 3,500,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 149,492,600           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 142,958,600           บาท

(1) อาคารอเนกประสงค ์4 ชัน้ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคชิฌกูฏ 

    จงัหวดัจนัทบรุี 1 หลงั 46,791,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 46,791,600             บาท

(2) อาคารอเนกประสงค ์4 ชัน้  1 หลงั 51,975,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 67,500,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,375,000              บาท

เงนิงบประมาณ 64,125,000             บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 10,687,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ - บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,462,500              บาท

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

    กรุงเทพมหานคร  1 หลงั 44,192,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 44,192,000             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 68,588,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,534,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 6,534,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 88,000                  บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 88,000                  บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าสมาชิกเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั 88,000                  บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 37,965,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 29,489,200             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพและอนุรกัษส์ายพนัธุบ์วั 5,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 476,500                บาท

4) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานนโยบายและแผน 3,000,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -            -            26.3569   26.3569   

-                -               -              26.3569      26.3569      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 3 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 34.2955 26.3569 36.0103 37.8108 39.7013

 ( 0.1647 )

ลา้นบาท 34.6335        26.7287      36.4007      38.2207      40.1317      

ลา้นบาท 34.2955        26.3569      36.0103      37.8108      39.7013      

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 34.2955       26.3569      36.0103      37.8108      39.7013      

ลา้นบาท 0.3380         0.3718        0.3904        0.4099        0.4304        

ลา้นบาท 0.3380         0.3718        0.3904       0.4099       0.4304       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

        เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม ชมุชน เพือ่การมอีาชพีอสิระและพฒันาอาชพีสู่การแขง่ขนั

8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                  26,356,900

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ 26,356,900 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 26,356,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาธุรกจิเกษตรภาคตะวนัออก 14,356,900             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 10,000,000             บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -            -            3.7491     3.7491     

-                -               -              3.7491       3.7491       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 3 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 90.3 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 90.3 )

ลา้นบาท 7.0000 3.7491 7.9469 8.3443 8.7615

 ( 0.4104 )

ลา้นบาท 7.6859         4.5036        8.7391        9.1761        9.6349        

ลา้นบาท 7.0000         3.7491        7.9469        8.3443        8.7615        

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 7.0000         3.7491        7.9469       8.3443       8.7615       

ลา้นบาท 0.6859         0.7545        0.7922        0.8318        0.8734        

ลา้นบาท 0.6859         0.7545        0.7922       0.8318       0.8734       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลผุลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

        เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

1. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

8.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                    3,749,100
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ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,749,100 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 3,749,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 3,749,100              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยชี ัน้น าดา้นการผลติบณัฑติมอือาชีพ

   1. จดัการศึกษาทีม่ ุ่งเนน้วชิาชีพบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพ ตามมาตรฐานสากล

   2. สรา้งงานวจิยัสิง่ประดษิฐน์วตักรรม เพือ่ถ่ายทอดและสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ภาคการผลติและภาคบรกิาร

   3. บรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาล   

   4. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่สรา้งและพฒันาอาชีพโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

   5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

    1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี 

    2. ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

    3. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร 

       ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/

       แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (life long learning) และการสรา้ง

       องคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

    4. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

364,934,800               

336,364,000               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 715.0918        791.1278        1,810.7134     1,955.0060     1,924.4117     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 364.9348        336.3640        1,291.8049     1,342.1584     1,194.6256     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 350.1570        454.7638        518.9085        612.8476        729.7861        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 350.1570       454.7638       518.9085       612.8476       729.7861       

1. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ ในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารน าความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการ

บรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการ

ทีส่่งเสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 15 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 23.0400      8.1732       20.0980      24.1176      28.1371      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0277          1.0303          1.0323          1.0341          1.0357          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0277          1.0303          1.0323          1.0341          1.0357          

2. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขาหรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง

รอ้ยละ 77 78 78 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อหรอืประกกอบอาชพี

อสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 338.3948     325.1908     1,263.3069  1,309.2208  1,157.2275  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 347.8454        452.4454        516.5849        610.5194        727.4539        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 347.8454       452.4454       516.5849       610.5194       727.4539       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ักศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องผูเ้ขา้ร่วม

โครงการต่อประโยชนข์องการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีม่ ี

การเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5000       3.0000       8.4000       8.8200       9.2610       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2839          1.2881          1.2913          1.2941          1.2965          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2839          1.2881          1.2913          1.2941          1.2965          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 58.6514     62.2104     -             -             9.8300      

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 58.6514       62.2104       -                -                9.8300         

รวมทัง้สิ้น 1 58.6514     62.2104     -             -             9.8300      

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  58,651,400  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 336,364,000                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 336,364,000                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 145.4666            138.6514            1.0000               51.2460             336.3640            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

145.4666            138.6514            1.0000               51.2460             336.3640            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             25.0966              59.7314                    -                 2.0000              86.8280 

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

            120.3700              78.9200               1.0000              38.0728             238.3628 

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                 8.1732               8.1732 

ผลผลติที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 3.0000               3.0000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

      8.1.1 บาท

วตัถปุระสงค ์:

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

25.0966     59.7314   -            2.0000     86.8280    

25.0966       59.7314      -              2.0000       86.8280       

      8.1.1.2  เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,326 1,605 1,697 1,573 1,603

 ( - )

คน 1,535 1,755 1,755 1,755 1,775

 ( - )

คน 5,016 5,392 5,390 5,298 5,348

 ( 4916 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 27.2226 27.0966 128.1695 140.7597 154.5982

 ( - )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 336,364,000 

ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  86,828,000 

เพือ่ผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการเป็น

ผูป้ระกอบการทีม่คุีณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ประชาชนมโีอกาสในการศึกษา

เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 138.5886      179.9496    277.6317     231.5182     243.0357      

ลา้นบาท 59.2548        86.8280      190.3799     140.7597     154.5982      

ลา้นบาท 25.0966       25.0966      123.6364     135.9999     149.6004      

ลา้นบาท 32.0322       59.7314      62.2104      -              -               

ลา้นบาท 0.1260         -              -              -              -               

ลา้นบาท 2.0000         2.0000       4.5331       4.7598       4.9978        

ลา้นบาท 79.3338        93.1216      87.2518      90.7585      88.4375       

ลา้นบาท 79.3338       93.1216      87.2518      90.7585      88.4375       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 86,828,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 25,096,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,096,600            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 500,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 14,668,700             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 400,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,000,000              บาท

(7) วสัดุส านกังาน 845,500                บาท

(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 400,000                บาท

(9) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 300,000                บาท

(10) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 44,700                 บาท

(11) วสัดุการศึกษา 3,620,000              บาท

(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 308,200                บาท

(13) วสัดุการเกษตร 109,500                บาท

(14) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

2. งบลงทนุ 59,731,400            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,731,400            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,080,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,080,000              บาท

(1) ครุภณัฑช์ุดคอมพวิเตอรส์  าหรบัการเรยีนการสอน แขวงสวนจติรลดา 

    เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 1,080,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 58,651,400            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 58,651,400             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารโรงแรมและทอ่งเทีย่ว แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 58,651,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 194,980,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,830,000              บาท

เงนิงบประมาณ 185,150,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,354,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,934,200             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 58,651,400             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 62,210,400             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 2,000,000              บาท
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บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

120.3700   78.9200   1.0000     38.0728   238.3628   

120.3700      78.9200      1.0000       38.0728      238.3628      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,236 1,859 2,207 2,213 2,313

 ( - )

คน 2,925 2,580 2,590 2,590 2,590

 ( - )

คน 9,242 8,230 8,687 8,789 8,880

 ( 7410 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 162.3098 159.4428 800.9270 896.4611  -

 ( - )

ลา้นบาท 547.6516      597.6866    1,502.2601   1,688.2220   1,641.6457    

ลา้นบาท 279.1400      238.3628    1,072.9270   1,168.4611   1,002.6293    

ลา้นบาท 121.9360      120.3700    695.5102     776.6804     868.2916      

ลา้นบาท 116.8302      78.9200      272.0000     272.0000     -               

ลา้นบาท 2.3738         1.0000       28.1714      38.6730      49.1746       

ลา้นบาท 38.0000       38.0728      77.2454      81.1077      85.1631       

ลา้นบาท 268.5116      359.3238    429.3331     519.7609     639.0164      

ลา้นบาท 268.5116      359.3238    429.3331     519.7609     639.0164      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

       เพือ่ผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่

       อาชพีและการเป็นผูป้ระกอบการทีม่คุีณธรรมสามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาความรู ้

       ความสามารถทางวทิยาศาสตร์

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 238,362,800 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 238,362,800 บาท

1. งบด าเนินงาน 120,370,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 100,362,000           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 3,000,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 28,927,600             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,300,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,500,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,303,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,323,400              บาท

(7) วสัดุส านกังาน 2,681,100              บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 2,000,000              บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 340,000                บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,000,000              บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 340,000                บาท

(12) วสัดุการศึกษา 24,690,000             บาท

(13) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 19,778,400             บาท

(14) วสัดุการเกษตร 178,500                บาท

(15) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 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 78,920,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 78,920,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 66,791,300            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 66,791,300             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย) 4,571,400              บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัริะบบสารสนเทศเพือ่งานวศิวกรรมแขวงวชิรพยาบาล 

    เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,200,000              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารประกอบอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,290,400              บาท

(4) ครุภณัฑช์ุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสยีงหอ้งเรยีนสือ่ผสมอเนกประสงค ์   

    แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,960,000              บาท
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(5) ครุภณัฑส์ าหรบัฝึกปฏบิตัสิาขาวทิยาการสิง่แวดลอ้มและ

    ทรพัยากรธรรมชาต ิแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,250,000              บาท

(6) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครื่องมอืวเิคราะหเ์ชิงสเปกโทรสโกปี 

    แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,000,000              บาท

(7) ครุภณัฑช์ุดหอ้งปฏบิตักิารการวดัและเครื่องมอืวดัทางไฟฟ้า 

    แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,500,000              บาท

(8) เครื่องวดัสามมติ ิ(Coordinate Measuring Machine) แขวงวงศส์วา่ง 

    เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,000,000              บาท

(9) ครุภณัฑช์ุดทดสอบโครงสรา้งแบบไมท่  าลาย แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,633,500              บาท

(10) เครื่องทดสอบวสัดุอเนกประสงค ์แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ

     กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,764,000              บาท

(11) ครุภณัฑช์ุดปฎบิตักิารทดสอบโครงสรา้ง แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ 

     กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,763,000              บาท

(12) เครื่องทดสอบสมรรถนะยานยนต ์4WD แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซื่อ 

     กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 10,575,000             บาท

(13) เครื่องพลอ็ตเตอรส์ ีขนาดหนา้กวา้ง 64 น้ิว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ 

     กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,284,000              บาท

(14) ครุภณัฑศู์นยพ์ฒันาการเรยีนรูเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาเพือ่เศรษฐกิจ

     ดจิทิลั แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 18,000,000             บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,128,700            บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,128,700             บาท

(1) ปรบัปรุงอาคารเรยีน 2 แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ

    กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 12,128,700             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสรมิสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมเพือ่คนรุ่นใหม่ 1,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 38,072,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 38,072,800             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            8.1732     8.1732      

-                -              -              8.1732       8.1732        

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ/

กจิกรรม 36 50 60 60 60

 ( 13 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 23.0400 8.1732 20.0980 24.1176 28.1371

 ( - )

ลา้นบาท 24.0677        9.2035       21.1303      25.1517      29.1728       

ลา้นบาท 23.0400        8.1732       20.0980      24.1176      28.1371       

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 23.0400       8.1732       20.0980      24.1176      28.1371       

ลา้นบาท 1.0277         1.0303       1.0323        1.0341        1.0357         

ลา้นบาท 1.0277         1.0303       1.0323       1.0341       1.0357        

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

       เพือ่สนบัสนุนพนัธกจิของมหาวทิยาลยัในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบคุคลภายนอกในเรื่องของ

       การฝึกอบรม และการใหค้ าปรกึษาแนะน าความรูต่้างๆ เพือ่ใหบ้คุคล ชมุชนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์

       เพือ่การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

8.1.3 ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    8,173,200 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในกระบวนการ

ใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ ตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 8,173,200 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 8,173,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 8,173,200              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์:

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            3.0000     3.0000      

-                -              -              3.0000       3.0000        

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 35 27 56 56 56

 ( 26 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 96 96 96 96 96

 ( - )

ลา้นบาท 3.5000 3.0000 8.4000 8.8200 9.2610

 ( - )

ลา้นบาท 4.7839         4.2881       9.6913        10.1141      10.5575       

ลา้นบาท 3.5000         3.0000       8.4000        8.8200        9.2610         

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -               

ลา้นบาท 3.5000         3.0000       8.4000       8.8200       9.2610        

ลา้นบาท 1.2839         1.2881       1.2913        1.2941        1.2965         

ลา้นบาท 1.2839         1.2881       1.2913       1.2941       1.2965        

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

       เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกจิของมหาวทิยาลยัฯ ดา้นการส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

       และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

8.1.4 ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                    3,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบด าเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ / กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

      - เงนิรายได ้

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหท้  านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 3,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

    1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี 

        ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

    2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส

        และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษา

        ในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (life long learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

    3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

   เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํแห่งสงัคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)

   1. ผลติบณัฑติดา้นศิลปวทิยาทีม่คีุณภาพในระดบัสากลสามารถกา้วสูส่งัคมการประกอบการ   

   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมและงานสรา้งสรรคท์ีม่คีุณค่าสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

      ของชมุชนและสงัคม   

   3. เป็นศูนยก์ลางบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีต่อบสนองความตอ้งการของชมุชน   

   4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รกัษาสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามสาํคญักบัภูมปิญัญาไทย   

   5. บรหิารจดัการองคก์รดว้ยธรรมาภบิาลเพือ่เขา้สูอ่งคก์รคุณภาพ   

   6. พฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยัสูร่ะดบัสากล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์

488,112,800                

432,113,500                
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 622.3645       629.2651       3,020.1209     3,793.9594     4,792.8720     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 488.1128       432.1135       2,798.6195     3,507.6144     4,421.3812     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 134.2517       197.1516       221.5014       286.3450       371.4908       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 134.2517       172.0416       221.5014       286.3450       371.4908       

  - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท -                 25.1100         -                 -                 -                 

1. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันา ตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ระดบัความสาํเร็จของการ

บรกิารวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยักบัชมุชนใน

เขตพื้นที ่ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลยสูี่ชมุชนอย่างมสี่วนร่วม

รอ้ยละ -                 70 75 80 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ผูป้ระกอบการใหม่ทีน่าํความรูไ้ปใชใ้นการ

พฒันาธุรกิจ

รอ้ยละ -                 70 75 80 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 481.1128     425.1135     2,778.2195   3,483.1344   4,392.0052   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 133.2078       195.8810       219.9414       284.4143       369.0839       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 133.2078       170.7710       219.9414       284.4143       369.0839       

  - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท -                 25.1100         -                 -                 -                 

2. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์าํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนกิจกรรม

ดาํเนินการทีม่กีารบูรณาการดา้น

ศิลปวฒันธรรมสิง่แวดลอ้มและภูมปิญัญาไทย 

ร่วมกบัพนัธกิจอื่นๆ อกี 3 ดา้น การเรยีน

การสอน บรกิารวชิาการ วจิยั

กิจกรรม -                 10 12 14 16

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ระดบัความสาํเร็จ

กิจกรรมทีแ่สดงถงึการอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม

ไทย และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ รกัษาสิง่แวดลอ้ม

รอ้ยละ -                 70 75 80 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.0000        7.0000        20.4000       24.4800       29.3760       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0439          1.2706          1.5600          1.9307          2.4069          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0439          1.2706          1.5600          1.9307          2.4069          

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 178.7779    63.2415     -              -              25.1100     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 178.7779      63.2415       -                -                25.1100       

รวมทัง้สิ้น 2 178.7779    63.2415     -              -              25.1100     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  178,777,900  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 432,113,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 432,113,500                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 92.9362             268.7779            12.0000             58.3994             432.1135            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

92.9362             268.7779            12.0000             58.3994             432.1135            

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             19.7038              10.3831                    -                 4.9363              35.0232

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             73.2324            258.3948              12.0000              33.0000            376.6272

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                13.4631              13.4631

ผลผลติที ่4 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 7.0000               7.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

    8.1.1 บาท

 วตัถปุระสงค ์:

    8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

19.7038     10.3831   -            4.9363     35.0232   

19.7038       10.3831      -              4.9363       35.0232      

    8.1.1.2  เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,256 1,500 1,720 1,820 1,820

 ( 1,096 )

คน 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720

 ( 1,585 )

คน 6,665 6,880 6,920 7,020 7,020

 ( 6,340 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( 80 )

ลา้นบาท 29.9844 24.6401 107.9768 140.6248 183.7228

 ( - )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.1 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 432,113,500

                 35,023,200

หน่วย:ลา้นบาท

 ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

 เพือ่ผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพีและ

 การเป็นผูป้ระกอบการทีม่คุีณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ประชาชน

 มโีอกาสในการศึกษาเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดชวีติ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 119.7729      74.9038      547.0111     711.3690     925.6900     

ลา้นบาท 89.0954        35.0232      495.1665     643.9713     838.0732     

ลา้นบาท 19.7038       19.7038      77.7529      101.0786     131.4020     

ลา้นบาท 59.1110       10.3831      387.1897     503.3465     654.3504     

ลา้นบาท 5.3443         -              9.2239       10.1462      11.1608      

ลา้นบาท 4.9363         4.9363       21.0000      29.4000      41.1600      

ลา้นบาท 30.6775        39.8806      51.8446      67.3977      87.6168      

ลา้นบาท 30.6775       39.8806      51.8446      67.3977      87.6168      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 35,023,200 บาท

1. งบด าเนินงาน 19,703,800            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,851,800            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,500,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,838,100              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 880,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 385,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,100,000              บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 226,500                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,200,000              บาท

(8) วสัดุส านกังาน 717,200                บาท

(9) วสัดุก่อสรา้ง 480,000                บาท

(10) วสัดุงานบา้นงานครวั 240,000                บาท

(11) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 150,200                บาท

(12) วสัดุการศึกษา 4,792,800              บาท

(13) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 2,262,000              บาท

(14) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 80,000                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 852,000                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 852,000                บาท

2. งบลงทนุ 10,383,100            บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 10,383,100            บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 10,383,100            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,383,100            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) 1,278,300              บาท

(2) ชดุโปรแกรมการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรภาษาจนี และภาษาญี่ปุ่ น 

    แขวงจกัรวรรด ิเขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งประชมุประจ าคณะศิลปศาสตร ์จ านวน 20 - 25 ทีน่ ัง่ 

    แขวงวงับูรพาภริมย ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หอ้ง 1,454,800              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาจติรกรรม แขวงวงับูรพาภริมย ์

    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารบรรยายและฝึกการปฏบิตังิานดา้นคอมพวิเตอร์

    เฉพาะทางส าหรบังานออกแบบภายใน แขวงวงับูรพาภริมย ์เขตพระนคร 

    กรุงเทพมหานคร 1 หอ้ง 3,950,000              บาท

(6) ชดุฝึกปฏบิตักิารงานแมบ่า้นส าหรบัศูนยฝึ์กอบรมวทิยาเขตวงัไกลกงัวล  

    ต าบลหนองแก อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 ชดุ 1,700,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 4,936,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 4,936,300              บาท
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8.1.2 บาท

วตัถปุระสงค ์:

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

73.2324     258.3948  12.0000   33.0000   376.6272  

73.2324       258.3948    12.0000      33.0000      376.6272     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,392 1,565 1,952 2,100 2,100

 ( 942 )

คน 1,890 1,980 2,050 2,050 2,050

 ( 1,722 )

คน 7,277 7,500 7,560 7,660 7,660

 ( 6,674 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( 80 )

ลา้นบาท 128.1674 118.2324 615.4485 768.8313 959.6808

 ( - )

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บ

การศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เพือ่ผลติผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้

สู่อาชพี และการเป็นผูป้ระกอบการทีม่คุีณธรรม สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้เพือ่การพฒันา

ความรูค้วามสามารถทางวทิยาศาสตร์

                376,627,200ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 481.1866      532.6276     2,432.3498   3,018.5797   3,760.1991   

ลา้นบาท 378.6563      376.6272     2,264.2530   2,801.5631   3,478.7320   

ลา้นบาท 73.2324       73.2324      158.4504     205.9854     267.7808     

ลา้นบาท 250.4889      258.3948    1,648.8045  2,032.7318  2,519.0512  

ลา้นบาท 21.7510       12.0000      41.9181      54.1099      66.5208      

ลา้นบาท 33.1840       33.0000      415.0800     508.7360     625.3792     

ลา้นบาท 102.5303      156.0004     168.0968     217.0166     281.4671     

ลา้นบาท 102.5303      130.8904    168.0968     217.0166     281.4671     

ลา้นบาท -                25.1100      -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ 

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

263



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 376,627,200 บาท

1. งบด าเนินงาน 73,232,400            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,813,800            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 3,344,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,724,200              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 940,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 440,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 440,000                บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,803,500              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,870,000              บาท

(8) ค่าประกนัภยัรถราชการ 215,800                บาท

(9) วสัดุส านกังาน 3,342,200              บาท

(10) วสัดุก่อสรา้ง 955,000                บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 740,000                บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 585,000                บาท

(13) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 581,000                บาท

(14) วสัดุการศึกษา 24,882,000            บาท

(15) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 10,021,100            บาท

(16) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 930,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 13,418,600            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,453,800            บาท

(2) ค่าประปา 1,018,300              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 446,500                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 258,394,800           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 258,394,800           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 63,116,900            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 63,116,900            บาท

(1) ชดุโปรแกรมคอมพวิเตอรส์  าเร็จรูปส าหรบัการออกแบบและสรา้ง

    แบบจ าลองการเคลือ่นทีข่องเครื่องจกัรเพือ่วเิคราะหป์ญัหา

    การเคลือ่นทีใ่นงานทางวศิวกรรม ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

    จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(2) ชดุโปรแกรมคอมพวิเตอรส์  าเร็จรูปส าหรบัเขยีนแบบ ประกอบแบบ 

    วเิคราะหแ์บบ และส ัง่การเครื่องจกัรเพือ่สรา้งชิ้นงานจากแบบในงาน

    ทางวศิวกรรม  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 1,749,500              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวดัและการควบคุมการเคลือ่นทีก่ระบอกสูบ

    นิวเมตรกิซแ์ละไฮโดรลกิ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

    จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 8,000,000              บาท
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(4) ชดุฝึกทกัษะทางดา้นอตุสาหกรรม 4.0 พรอ้มระบบจ าลองสถานีฝึก

    แบบ 3 มติ ิต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 13,670,000            บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งเรยีนปฏบิตักิารออกแบบ-เขยีนแบบ บรเิวณชัน้ 5-8  

    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(6) ชดุปฏบิตักิารเครื่องเลือ่ยแบบอตัโนมตั ิต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล 

    จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 2,700,000              บาท

(7) ชดุอปุกรณ์ผลติงานออกแบบสือ่ส าหรบันกัศึกษาและอตุสาหกรรม

    สรา้งสรรค ์ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 4,400,000              บาท

(8) ชดุปฏบิตักิารเครื่องบนิไรค้นขบัส าหรบัแผนทีท่างอากาศ ต าบลศาลายา 

    อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 4,166,700              บาท

(9) ชดุเครื่องมอืงานกดัผวิหนา้ชิ้นงานดว้ยไอออน ต าบลหนองแก 

    อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 ชดุ 8,770,000              บาท

(10) ลฟิทข์นาดบรรทกุ 550 กก. 8 คน 5 ชัน้ 5 ประตู แขวงจกัรวรรด ิ

     เขตสมัพนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(11) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารครวัหน่วยและเบเกอรี่ อาคารปฏบิตักิาร

     การโรงแรมและการท่องเทีย่ว  ต าบลหนองแก อ าเภอหวัหนิ 

     จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 ชดุ 2,500,000              บาท

(12) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารออกแบบทางวศิวกรรม ต าบลหนองแก 

     อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 หอ้ง 4,800,000              บาท

(13) ครุภณัฑร์ะบบไฟฟ้าพรอ้มตดิต ัง้  แขวงจกัรวรรด ิเขตสมัพนัธวงศ ์

     กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 6,360,700              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 195,277,900           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 178,777,900           บาท

(1) อาคารเรยีนและปฎบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต าบลศาลายา  

    อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 อาคาร 57,282,500            บาท

 งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 57,282,500            บาท

 ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 63,241,500            บาท

(2) อาคารศูนยป์ฏบิตักิารกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิต าบลศาลายา  

    อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 อาคาร 121,495,400           บาท

 งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 121,495,400           บาท
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2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ 9,500,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

 รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 9,500,000              บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 7,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,000,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 12,000,000            บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,000,000            บาท

1) เงนิอดุหนุนมลูนิธกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 10,000,000            บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนบคุลากรดา้นการจดัการเรยีน

   การสอนดา้นวทิยาศาสตร์ 2,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 33,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 20,000,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพลงังานทดแทนและสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 4,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพนวตักรรมการจดัการ 4,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุก์รรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ 

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 5,000,000              บาท
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8.1.3 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            13.4631   13.4631   

-                -              -              6.9631       6.9631       

-                -              -              6.5000       6.5000       

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 22 24 26 28 30

 ( 17 )

รอ้ยละ 85 80 85 90 95

 ( 90.41 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( 90.84 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( 98.74 )

ลา้นบาท 13.3611 13.4631 18.8 37.6 75.2

 ( - )

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะ

ดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่  าหนด

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

2. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

                 13,463,100ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ

เพือ่สนบัสนุนพนัธกจิของมหาวทิยาลยัฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบคุคลภายนอก

ในเรื่องของการฝึกอบรม และการใหค้ าปรกึษาแนะน าความรูต่้างๆ เพือ่ใหบ้คุคล ชมุชนสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 13.3611        13.4631      18.8000      37.6000      75.2000      

ลา้นบาท 13.3611        13.4631      18.8000      37.6000      75.2000      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 13.3611       13.4631      18.8000      37.6000      75.2000      

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 13,463,100 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 13,463,100            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการออกแบบอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 3,463,100              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาภาษาเพือ่การสือ่สาร 3,500,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 6,500,000              บาท
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 8.1.4 บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            7.0000     7.0000     

-                -              -              7.0000       7.0000       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 24 26 28 30 32

 ( 17 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( 91.86 )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( 99.18 )

ลา้นบาท 7.0000 7.0000 20.4000 24.4800 29.3760

 ( - )

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลผุลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                   7,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

 ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมศิลปวฒันธรรม

 เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกจิของมหาวทิยาลยัฯ ดา้นการส่งเสรมิ และท านุบ ารุง

 ศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 8.0439         8.2706       21.9600      26.4107      31.7829      

ลา้นบาท 7.0000         7.0000       20.4000      24.4800      29.3760      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 7.0000         7.0000       20.4000      24.4800      29.3760      

ลา้นบาท 1.0439         1.2706       1.5600        1.9307        2.4069        

ลา้นบาท 1.0439         1.2706       1.5600       1.9307       2.4069       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัช ัน้น าดา้นการผลติ บณัฑตินกัปฏบิตั ิบนฐาน สรา้งสรรค ์นวตักรรม

   วจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ชุมชน สู่สากล

   1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยมุ่งเนน้ผลติบณัฑติ

      นกัปฏบิตัทิีม่คุีณธรรม และพึง่พาตนเองได ้  

   2. สรา้งตน้แบบการเป็นนกัปฏบิตั ิบนพื้นฐานวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  

   3. ใหโ้อกาสผูส้  าเร็จอาชีวศึกษาไดศึ้กษาต่อ   

   4. สรา้งงานวจิยั บรกิารวชิาการและทดสอบสมรรถนะบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ 

      ทีเ่นน้องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม   

   5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

   6. สรา้งระบบบรหิารจดัการทีด่มี ุ่งสู่การพึง่พาตนเอง   

   7. สนองงานโครงการในพระราชด าริ

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี 

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส

      และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษา

      ในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning)และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกป้ญัหาชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา

756,480,100               

582,757,100               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 850.8058        677.7532        1,482.5826     1,771.8211     1,946.3109     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 756.4801        582.7571        1,378.2567     1,666.4512     1,830.4033     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 94.3257         94.9961         104.3259        105.3699        115.9076        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 94.3257         94.9961         104.3259       105.3699       115.9076       

1. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้  าเร็จการศึกษาที่

ไดง้านท าศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 47.4825      46.7530      110.6024     121.6632     133.8302     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 21.8945         22.0507         23.9724         24.2125         26.6340         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 21.8945         22.0507         23.9724         24.2125         26.6340         

2. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงเวลา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้  าเร็จการศึกษาที่

ไดง้านท าศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 668.4976     495.5041     1,207.1543  1,478.2380  1,623.3681  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 70.3229         71.9454         79.3435         80.1372         88.1512         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 70.3229         71.9454         79.3435         80.1372         88.1512         

3. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรู ้ความสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารน าความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี

ต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการ

ทีส่่งเสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ

ในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 38.0000      38.0000      55.0000      60.5000      66.5500      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5938          0.5000          0.5050          0.5101          0.5612          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5938          0.5000          0.5050          0.5101          0.5612          

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ักศึกษาและชมุชน

ในการอนุรกัษ ์ท านุบ ารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนโครงการ/

กจิกรรมทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 50 50 50 50 50

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จ านวน/โครงการ/กจิกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 50 50 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000       2.5000       5.5000       6.0500       6.6550       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.5145          0.5000          0.5050          0.5101          0.5612          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.5145          0.5000          0.5050          0.5101          0.5612          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 5 199.6889   20.8527     -             -             26.5847     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

5 199.6889      20.8527       -                -                26.5847       

รวมทัง้สิ้น 5 199.6889   20.8527     -             -             26.5847     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  199,688,900  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 582,757,100                  

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 582,757,100                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 172.4513            300.6889            -                      109.6169            582.7571            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

172.4513            300.6889            -                      109.6169            582.7571            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             30.7393               6.0137                    -                10.0000              46.7530 

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

            141.7120             294.6752                    -                59.1169             495.5041 

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                38.0000              38.0000 

ผลผลติที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 2.5000               2.5000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

30.7393     6.0137    -            10.0000   46.7530   

30.7393       6.0137       -              10.0000      46.7530      

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,300 2,100 2,200 2,300 2,400

 ( 255 )

คน 3,000 2,200 2,300 2,400 2,500

 ( 1,498 )

คน 9,500 8,500 8,600 8,700 8,800

 ( 8,700 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 35.9419  40.7393 59.3048 65.2358 71.7600

 ( 2.1470 )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 582,757,100 

                 46,753,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

   เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

     8.1.1     ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

   วตัถปุระสงค ์: 

     8.1.1.1   งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

    8.1.1.2    เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 69.3770        68.8037      134.5748     145.8757     160.4642     

ลา้นบาท 47.4825        46.7530      110.6024     121.6632     133.8302     

ลา้นบาท 25.9419       30.7393     42.8048      47.0858      51.7950      

ลา้นบาท 11.5406       6.0137       51.2976      56.4274      62.0702      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000       10.0000     16.5000      18.1500      19.9650      

ลา้นบาท 21.8945        22.0507      23.9724      24.2125      26.6340      

ลา้นบาท 21.8945       22.0507     23.9724      24.2125      26.6340      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 46,753,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 30,739,300            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,739,300            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,552,600              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,604,500              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 486,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 3,075,400              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,856,400              บาท

(6) วสัดุส านกังาน 1,606,500              บาท

(7) วสัดุก่อสรา้ง 340,200                บาท

(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 226,800                บาท

(9) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 340,200                บาท

(10) วสัดุการศึกษา 6,320,000              บาท

(11) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 3,000,000              บาท

(12) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 330,700                บาท

2. งบลงทนุ 6,013,700              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 6,013,700              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 6,013,700              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,013,700              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 4,013,700              บาท

(2) ครุภณัฑศู์นยเ์รยีนรูแ้ละพฒันากลยุทธธุ์รกิจ ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

    จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด 1,000,000              บาท

(3) ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรยีนการสอนหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

    ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 1,000,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 10,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 10,000,000             บาท
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8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

141.7120   294.6752 -            59.1169   495.5041  

141.7120      294.6752    -              59.1169      495.5041     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,500 3,200 3,300 3,400 3,500

 ( 688 )

คน 5,300 3,900 4,000 4,100 4,200

 ( 2,759 )

คน 19,500 19,600 19,700 19,800 19,900

 ( 13,900 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 100 )

ลา้นบาท 231.8293 200.8289 379.8553 415.1470 453.9679

 (  32.9220 )

ลา้นบาท 738.8205      567.4495    1,286.4978   1,558.3752   1,711.5193   

ลา้นบาท 668.4976      495.5041    1,207.1543   1,478.2380   1,623.3681   

ลา้นบาท 134.8293      141.7120    204.9553     222.7570     242.3389     

ลา้นบาท 436.6683      294.6752    827.2990     1,063.0910  1,169.4002  

ลา้นบาท 24.0000       -              28.6000      31.4600      34.6060      

ลา้นบาท 73.0000       59.1169     146.3000     160.9300     177.0230     

ลา้นบาท 70.3229        71.9454      79.3435      80.1372      88.1512      

ลา้นบาท 70.3229       71.9454     79.3435      80.1372      88.1512      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                495,504,100 

เพือ่ใหผู้ส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจี  านวนเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 495,504,100 บาท

1. งบด าเนินงาน 141,712,000           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 114,767,900           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 14,087,700             บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,698,600              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,025,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,025,000              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 5,660,300              บาท

(6) วสัดุส านกังาน 7,980,000              บาท

(7) วสัดุก่อสรา้ง 1,360,800              บาท

(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 756,000                บาท

(9) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 756,000                บาท

(10) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,692,500              บาท

(11) วสัดุการศึกษา 58,800,000             บาท

(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 16,895,100             บาท

(13) วสัดุการเกษตร 630,000                บาท

(14) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 400,900                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 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 294,675,200           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 294,675,200           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 39,121,100            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 39,121,100             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 6,186,000              บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบสิง่ทอ ต าบลชา้งเผอืก 

    อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 1,250,000              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารงานหลงัพมิพ ์ต าบลชา้งเผอืก 

    อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 1,177,000              บาท

(4) ครุภณัฑป์ระจ าโรงปฏบิตักิารก่อสรา้งและงานไม ้ต าบลป่าป้อง 

    อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 1,500,000              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตักิารวทิยาศาสตร ์1 ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืงตาก 

    จงัหวดัตาก 1 ชุด 1,200,000              บาท
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(6) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฟิสกิส ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่

    จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 1,308,100              บาท

(7) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารออกแบบวงจรความถีสู่ง (LAB กว.) ต าบลป่าป้อง 

    อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 2,300,000              บาท

(8) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการสือ่สารขอ้มลูและเครอืข่าย ต าบลไมง้าม 

    อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 ชุด 2,500,000              บาท

(9) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารจ าลองโรงเรอืนเกษตร Smart Farm ต าบลพชิยั 

    อ าเภอเมอืงล  าปาง จงัหวดัล  าปาง 1 ชุด 1,200,000              บาท

(10) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัปิระลองทางวศิวกรรมเครื่องกล ต าบลบา้นกร่าง 

      อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชุด 1,500,000              บาท

(11) ครุภณัฑช์ุดปฏบิตักิารปรบัอากาศแบบแปรผนัสารท าความเย็น 

      ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 2,000,000              บาท

(12) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ต าบลป่าป้อง 

      อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 2,500,000              บาท

(13) โตะ๊ปฏบิตักิารหลกัสูตรวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม ต าบลป่าป้อง 

      อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 1,700,000              บาท

(14) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารแมพ่มิพโ์ลหะ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 

      จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 2,500,000              บาท

(15) ครุภณัฑช์ุดเครื่องมอืทดสอบทางลอจกิ ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 

      จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด 1,500,000              บาท

(16) ครุภณัฑช์ุดสาธิตระบบผลติกา๊ซจากการสลายชีวมวลเชิงเคม ี

      ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน 1 ชุด 1,800,000              บาท

(17) ครุภณัฑห์อ้งศูนยข์อ้มลู ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่

      จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 3,000,000              บาท

(18) ครุภณัฑร์ะบบโครงข่ายสือ่สาร ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่

      จงัหวดัเชียงใหม ่1 ระบบ 2,000,000              บาท

(19) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสรา้งแบบจ าลองสถาปตัยกรรมสามมติขิ ัน้สูง 

      ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 2,000,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 255,554,100           บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 55,865,200             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) 55,865,200             บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 199,688,900           บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภยั ต าบลบา้นกร่าง 

    อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 27,346,300             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 27,346,300             บาท

(2) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารเกษตรชีวภาพ ต าบลฝายแกว้ อ าเภอภูเพยีง 

    จงัหวดัน่าน 1 หลงั 14,431,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 14,431,200             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 20,852,700             บาท

(3) อาคารเอนกประสงคแ์ละศูนยก์ีฬา ต าบลไมง้าม อ าเภอเมอืง 

    จงัหวดัตาก 1 รายการ 33,197,800             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 33,197,800             บาท

(4) สนามกีฬาและศูนยพ์ฒันาสุขภาพ ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 

    จงัหวดัเชียงใหม ่1 รายการ 46,947,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 46,947,600             บาท
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(5) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารพื้นฐานและอาคารประกอบ ต าบลป่าป้อง 

    อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่1 รายการ 77,766,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 199,400,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,970,000              บาท

เงนิงบประมาณ 189,430,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 59,664,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 77,766,000             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 59,116,900            บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 28,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 5,000,000              บาท

3) โครงการสวนนวตักรรมเกษตรและอาหารลา้นนา 9,000,000              บาท

4) โครงการอุทยานเมอืงอจัฉรยิะ Smart City 8,116,900              บาท

5) โครงการขยายผลการจดัการศึกษาแบบบูรณาการการเรยีนรูก้บัการท างาน 

   (Work - integrated Learning) 9,000,000              บาท

285



8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            38.0000   38.0000   

-                -              -              28.0000      28.0000      

-                -              -              10.0000      10.0000      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 20 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 38.0000 38.0000 55.0000 60.5000 66.5500

 (  0.2364 )

ลา้นบาท 38.5938        38.5000      55.5050      61.0101      67.1112      

ลา้นบาท 38.0000        38.0000      55.0000      60.5000      66.5500      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 38.0000       38.0000     55.0000      60.5000      66.5500      

ลา้นบาท 0.5938         0.5000       0.5050        0.5101        0.5612        

ลา้นบาท 0.5938         0.5000       0.5050       0.5101       0.5612       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                 38,000,000 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ใหค้วามรูง้านบรกิารวชิาการ

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการแก่

สงัคม

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 38,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 38,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งคณะสตัวแพทยศ์าสตร์

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

   วทิยาเขตน่าน เพือ่พฒันาการผลติบณัฑติสาขาสตัวแพทยศ์าสตร ์

   และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติปศุสตัว ์ณ จงัหวดัน่าน 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการปฏบิตักิารซ่อมบ ารุงและการวางแผนการซ่อมบ ารุงเคลือ่นที่ 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายอุดมศึกษาพีเ่ลี้ยง 10,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนกิจกรรมมลูนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 2,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการตามพระราชด าริ 2,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการถ่ายทอดผลงานวจิยัสู่ภาคประชาชนดา้นวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี 2,000,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 5,000,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 10,000,000             บาท
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8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            2.5000     2.5000     

-                -              -              2.5000       2.5000       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 13 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 2 )

ลา้นบาท 2.5000 2.5000 5.5000 6.0500 6.6550

 ( 0.8277 )

ลา้นบาท 4.0145         3.0000       6.0050        6.5601        7.2162        

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 1.5145         0.5000       0.5050        0.5101        0.5612        

ลา้นบาท 1.5145         0.5000       0.5050       0.5101       0.5612       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                   2,500,000 

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ต่อประโยชนข์องการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

เชงิเวลา : จ านวน/โครงการ/กจิกรรมทีม่กีารเผยแพร่

ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัผลติบณัฑตินกัปฏบิตัดิา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสู่ีสากล ทีม่คุีณธรรมและจรยิธรรม

   1. ผลติก าลงัคนดา้นวชิาชีพบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพและมคีวามสามารถ

      พรอ้มเขา้สู่อาชีพ

   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม สู่การผลติ การบรกิาร ทีส่ามารถถ่ายทอด

      และสรา้งมูลค่าเพิม่

   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่พฒันาอาชีพใหม้คีวามสามารถ ในการแข่งขนั และมคุีณภาพชีวติ

      ทีด่ขี ึ้นอย่างย ัง่ยนื

   4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม

  1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี 

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส

      และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษา

      ในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning)และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกป้ญัหาชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชยั

554,158,300               

477,634,000               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 847.0975        833.6484        1,032.1354     1,160.5122     1,388.5324     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 554.1583        477.6340        604.5609        644.8102        752.5036        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 292.9392        356.0144        427.5745        515.7020        636.0288        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 292.9392       356.0144       427.5745       515.7020       636.0288       

1. ผลติก าลงัคนที่มีคุณภาพตามความตอ้งการ

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 82 84 86 88 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 87 89 91 93 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้  าเร็จการศึกษาที่

ไดง้านท า ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 87 89 91 93 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 530.2083     452.3977     489.4839     506.7178     586.7927     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 291.0006        353.4942        424.2983        511.4429        630.4920        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 291.0006       353.4942       424.2983       511.4429       630.4920       

2. ใหบ้รกิารทางวิชาการและถา่ยทอด

องคค์วามรูเ้พื่อสรา้งความเขม้แข็ง และช้ีน า

สงัคมอย่างต่อเนืองและยัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารทางวชิาการ

ทีน่ าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 87 89 91 93 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จ านวนชมุชนทีร่บั

บรกิารทางวชิาการ สามารถพฒันาเป็น

แหลง่เรยีนรูต้น้แบบแก่ชมุชนอืน่

ชมุชน 5 7 9 11 13

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:แนวปฏบิตัทิีด่จีากการ

บรกิารทางวชิาการ ไดร้บัการเผยแพร่หรอื

น าไปใชป้ระโยชนเ์พิม่ขึ้นทกุปี

แนว

ปฏบิตัิ

2 2 2 2 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.9500      17.2363      103.0770     123.6924     148.4309     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.0723          0.0940          0.1222          0.1588          0.2065          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.0723          0.0940          0.1222          0.1588          0.2065          

3. สง่เสรมิสนับสนุนใหศิ้ลปวฒันธรรม ด ารง

คุณค่า พฒันาเป็นรูปธรรมเกดิมูลค่าอย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนกจิกรรม/

โครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ทีส่นบัสนุนใหน้กัศึกษา และบคุลากรร่วม

สบืทอดกบัชมุชนและทอ้งถิน่

กจิกรรม/

โครงการ

15 16 17 18 20

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาและบคุลากร

ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม/โครงการเขา้ใจและเหน็

คุณค่าศิลปวฒันธรรมทีค่วรแก่การสบืทอด

รอ้ยละ 82 84 86 88 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันาให ้

มศีกัยภาพ เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูด้า้น

ศิลปวฒันธรรมเพิม่ขึ้นทกุปี

ชมุชน 1 1 1 1 1

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.0000       8.0000       12.0000      14.4000      17.2800      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.8663          2.4262          3.1540          4.1003          5.3303          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8663          2.4262          3.1540          4.1003          5.3303          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 3 139.3497   49.8760     -             -             24.3835     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 56.8737       49.8760       -                -                12.5335       

2. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 82.4760       -                -                -                11.8500       

รวมทัง้สิ้น 3 139.3497   49.8760     -             -             24.3835     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  139,349,700  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 477,634,000                  

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 477,634,000                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 135.1865            261.6537            -                      80.7938             477.6340            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

135.1865            261.6537            -                      80.7938             477.6340            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             21.4050              67.3637                    -                 5.0000              93.7687 

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

            113.7815             194.2900                    -                50.5575             358.6290 

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                17.2363              17.2363 

ผลผลติที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 8.0000               8.0000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

     8.1.1     ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

21.4050     67.3637  -            5.0000     93.7687   

21.4050       67.3637     -              5.0000       93.7687      

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,730 2,675 2,740 2,929 2,951

 ( - )

คน 2,365 2,120 2,125 2,165 2,170

 ( - )

คน 9,365 9,245 9,309 9,320 9,440

 ( 5,530 )

รอ้ยละ 95 96 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 92 93 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 31.4050 26.4050 116.2765 137.0538 161.8038

 ( 8.3500 )

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

   สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติก าลงัคนดา้นสงัคมศาสตร์

   ทีม่คุีณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

     8.1.1.1   งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

    8.1.1.2    เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 477,634,000 

                 93,768,700 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 213.2255      200.7208    301.9728     293.4212     354.6328     

ลา้นบาท 129.1446      93.7687     166.1525     137.0538     161.8038     

ลา้นบาท 21.4050       21.4050     103.4765     122.6938     145.5718     

ลา้นบาท 97.7396       67.3637     49.8760      -              -              

ลา้นบาท 5.0000         -             5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท 5.0000         5.0000      7.8000       9.3600       11.2320      

ลา้นบาท 84.0809        106.9521    135.8203     156.3674     192.8290     

ลา้นบาท 84.0809       106.9521    135.8203     156.3674     192.8290     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 93,768,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 21,405,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,109,900            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,699,300              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,814,600              บาท

(3) วสัดุส านกังาน 200,000                บาท

(4) วสัดุการศึกษา 7,396,000              บาท

(5) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 1,000,000              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 1,295,100              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,021,100              บาท

(2) ค่าประปา 115,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 159,000                บาท

2. งบลงทนุ 67,363,700            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 67,363,700            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 10,490,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,490,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย) 2,890,000              บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งประชุม 120 ทีน่ ัง่ ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 2,100,000              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางภาษา ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 1,700,000              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย ขนาดไมน่อ้ยกวา่

     40 ทีน่ ัง่ ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,800,000              บาท

(5) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเทคโนโลยกีารจดัการ ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุง่สง 

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 2,000,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,873,700            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 56,873,700             บาท

(1) ปรบัปรุงต่อเตมิอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืง 

    จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 17,198,300             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 17,198,300             บาท
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(2) กลุม่อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 

    ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 1 กลุม่อาคาร 39,675,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 39,675,400             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 49,876,000             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 5,000,000              บาท
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8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

113.7815   194.2900 -            50.5575   358.6290  

113.7815      194.2900    -              50.5575      358.6290     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,570 3,669 3,690 3,800 4,051

 ( - )

คน 3,842 4,110 4,125 4,160 4,165

 ( - )

คน 16,195 16,745 16,894 17,375 17,518

 ( 9,249 )

รอ้ยละ 95 96 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 92 93 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 180.6890 164.3390 323.3314 369.6640 424.9889

 ( 76.1200 )

ลา้นบาท 607.9834      605.1711    611.8094     724.7395     862.6519     

ลา้นบาท 401.0637      358.6290    323.3314     369.6640     424.9889     

ลา้นบาท 112.1315      113.7815    232.4790     268.2411     310.8814     

ลา้นบาท 220.3747      194.2900    -              -              -              

ลา้นบาท 18.0000       -             20.0000      20.0000      20.0000      

ลา้นบาท 50.5575       50.5575     70.8524      81.4229      94.1075      

ลา้นบาท 206.9197      246.5421    288.4780     355.0755     437.6630     

ลา้นบาท 206.9197      246.5421    288.4780     355.0755     437.6630     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                358,629,000 

สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพตามความตอ้งการของประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 358,629,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 113,781,500           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 99,737,600            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 29,736,300             บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 401,500                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 374,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 11,151,700             บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 5,532,600              บาท

(6) วสัดุการศึกษา 50,235,000             บาท

(7) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 2,306,500              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 14,043,900            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 13,496,800             บาท

(2) ค่าประปา 308,900                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 238,200                บาท

2. งบลงทนุ 194,290,000           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 194,290,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 53,814,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 53,814,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 28 รายการ (รวม 68 หน่วย) 9,844,000              บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานวศิวกรรม ต าบลบอ่ยาง 

    อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 5,300,000              บาท

(3) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารวศิวกรรมศาสตร ์ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 2,000,000              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเคมพีื้นฐาน ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 1,970,000              บาท

(5) ครุภณัฑช์ุดทดสอบปัม๊ ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 2,000,000              บาท

(6) ครุภณัฑช์ุดฝึกหุน่ยนตส์ าหรบังานอุตสาหกรรมแบบประมวลผลภาพ 

    ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 1,000,000              บาท

(7) ครุภณัฑห์อ้งสตูดโิอส าหรบัตดัต่อภาพแบบนอนลเินียร ์ต าบลบอ่ยาง 

    อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 2,000,000              บาท

(8) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอนิเทอรเ์น็ตในทกุสิง่ ต าบลทา่ชะมวง อ าเภอรตัภูม ิ

    จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 3,000,000              บาท

(9) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบวสัดุวศิวกรรมโยธา ต าบลทอ้งเนียน 

    อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 2,500,000              บาท
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(10) ครุภณัฑช์ุดปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกสว์ศิวกรรม ต าบลทอ้งเนียน 

     อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,800,000              บาท

(11) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารมลัตมิเีดยี ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุง่สง 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,500,000              บาท

(12) ครุภณัฑช์ุดทดสอบสมบตัพิอลเิมอรพ์ื้นฐาน ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุง่สง 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,500,000              บาท

(13) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์และระบบเครอืข่าย 

      ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 40 ทีน่ ัง่ ต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอทุง่ใหญ่ 

      จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,800,000              บาท

(14) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารนวตักรรมอาหารสุขภาพและการบรรจ ุ

      ต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 2,500,000              บาท

(15) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยชีีวภาพทางการสบืพนัธุส์ตัว ์

      ต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 2,000,000              บาท

(16) ครุภณัฑช์ุดปฏบิตักิารพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา 

      จงัหวดัตรงั 1 ชุด 1,300,000              บาท

(17) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครอืข่ายคอมพวิเตอรพ์ื้นฐาน ต าบลไมฝ้าด 

      อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 1 ชุด 1,500,000              บาท

(18) ครุภณัฑช์ุดอุปกรณ์ปรบัปรุงและขยายเครอืข่ายไรส้าย ต าบลบอ่ยาง 

      อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 3,500,000              บาท

(19) คอมพวิเตอรแ์มข่่ายแบบเสมอืน ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา 

      จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 4,000,000              บาท

(20) ประตูควบคุมทางเขา้ชนิดปีกนก พรอ้มแผงควบคุมป้องกนั

      หนงัสอืสูญหาย ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 1,800,000              บาท

(21) กลอ้งวงจรปิด ภายนอกอาคาร ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุง่สง 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชุด 1,000,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 140,476,000           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,000,000             บาท

(1) หอพกันกัศึกษา ต าบลถ า้ใหญ่ อ าเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั 30,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 82,476,000             บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

    ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 82,476,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 82,476,000             บาท
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2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,000,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคา

    ต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,000,000              บาท

(2) สะพานคอนกรตีพรอ้มปรบัปรุงผวิถนน ต าบลไมฝ้าด อ าเภอสเิกา 

    จงัหวดัตรงั  1 งาน 10,000,000             บาท

(3) ปรบัปรุงอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอทุง่ใหญ่ 

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 งาน 15,000,000             บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 50,557,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิสนองพระราชด าริ 2,677,800              บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 33,879,700             บาท

3) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนทนุและกิจกรรมนกัศึกษา 14,000,000             บาท
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8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            17.2363   17.2363   

-                -             -              5.7363       5.7363       

-                -             -              11.5000      11.5000      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 49 75 80 85 87

 ( 24 )

รอ้ยละ 90 90 95 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 98 98 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 15.9500 17.2363 103.0770 123.6924 148.4309

 ( 1.3800 )

ลา้นบาท 16.0223        17.3303     103.1992     123.8512     148.6374     

ลา้นบาท 15.9500        17.2363     103.0770     123.6924     148.4309     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.9500       17.2363     103.0770     123.6924     148.4309     

ลา้นบาท 0.0723         0.0940       0.1222        0.1588        0.2065        

ลา้นบาท 0.0723         0.0940      0.1222       0.1588       0.2065       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

                 17,236,300 

เพือ่จดักจิกรรม/โครงการบรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหม้คีวามรู ้

ความสามารถในการพฒันาตนเองในการมอีาชพีเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั

ของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 17,236,300 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 17,236,300            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจชายฝัง่ทะเลภาคใต ้ 11,500,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 5,736,300              บาท
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8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            8.0000     8.0000     

-                -             -              8.0000       8.0000       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 147 155 160 165 170

 ( 10 )

รอ้ยละ 97 98 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 8.0000 8.0000 12.0000 14.4000 17.2800

 ( 1.1000 )

ลา้นบาท 9.8663         10.4262     15.1540      18.5003      22.6103      

ลา้นบาท 8.0000         8.0000       12.0000      14.4000      17.2800      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.0000         8.0000      12.0000      14.4000      17.2800      

ลา้นบาท 1.8663         2.4262       3.1540        4.1003        5.3303        

ลา้นบาท 1.8663         2.4262      3.1540       4.1003       5.3303       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมและส่งเสรมิใหน้กัศึกษาและชมุชน อนุรกัษ ์ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

                   8,000,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 8,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 8,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 8,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัช ัน้น าดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยชี ัน้สูง

   1. จดัการศึกษาวชิาชีพและเทคโนโลยชี ัน้สูงทีเ่นน้การปฏบิตั ิ  

   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม เพือ่พฒันาสงัคม และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

      ของประเทศ   

   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่ชุมชน สงัคม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

   4. ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

   5. เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการทีด่ขีองมหาวทิยาลยั

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายใน 1 ปี 

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส  

      และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษา

      ในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (life long learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

449,155,400               

374,242,400               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 633.1121        586.7389        1,240.3028     1,053.6679     1,042.4767     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 449.1554        374.2424        1,057.8084     867.6615        854.2915        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 183.9567        212.4965        182.4944        186.0064        188.1852        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 183.9567       212.4965       182.4944       186.0064       188.1852       

1. เพื่อผลติบณัฑตินักปฏิบตัิดา้นวิชาชีพและ

เทคโนโลยี ทางดา้นสงัคมศาสตรท์ี่เป็นคนดี 

มีความรู ้รกัสูง้าน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตรไ์ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 73 74 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

รอ้ยละ 84 84 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตรไ์ดง้านท า ศึกษาต่อหรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 31.1820      18.1009      160.7441     93.6490      93.6490      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 35.8644         38.5550         38.8198         39.3198         40.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 35.8644         38.5550         38.8198         39.3198         40.0000         

2. เพื่อเผยแพรค่วามรูโ้ดยมุ่งเนน้การถา่ยทอด

ดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยีแกช่มุชนอย่าง

ต่อเน่ืองและยัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการ

น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 88 89 89 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/วชิาชพีต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 88 88 89 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ

ภายในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 83 84 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 23.7412      18.4300      47.3300      42.0000      28.6300      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.7970          1.7718          0.7300          0.7300          0.8000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.7970          1.7718          0.7300          0.7300          0.8000          

3. เพื่อผลติบณัฑตินักปฏิบตัิดา้นวิชาชีพและ

เทคโนโลยี ทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ที่เป็นคนดี มีความรู ้รกัสูง้าน

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดง้านท า

ตรงสาขา

รอ้ยละ 73 74 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รอ้ยละ 84 84 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดง้านท า 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 390.7322     334.7115     846.2343     728.5125     728.5125     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 140.2673        169.3580        139.8446        142.8566        144.2852        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 140.2673       169.3580       139.8446       142.8566       144.2852       

4. เพื่อใหบ้คุลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป

 มีความรูค้วามเขา้ใจและตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรมไทยและสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ทีเ่ผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 20 21 22 23 24

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 88 89 89 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ทีเ่ผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 20 21 22 23 24

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000       2.0000       2.5000       2.5000       2.5000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.8117          0.9000          0.9000          0.9000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.8117          0.9000          0.9000          0.9000          

5. เพื่อสนับสนุนและพฒันานักวิจยัสูง่านวิจยัที่

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ตีพิมพ ์และเผยแพร่

ผลงาน พรอ้มทัง้ตอบสนองความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000       1.0000       1.0000       1.0000       1.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0280          2.0000          2.2000          2.2000          2.2000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0280          2.0000          2.2000          2.2000          2.2000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 159.5120   -             -             -             19.8700     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 159.5120      -                -                -                19.8700       

รวมทัง้สิ้น 1 159.5120   -             -             -             19.8700     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  159,512,000  บาท

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 373,242,400                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 374,242,400                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,000,000                        
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 101.1665            241.5120            -                      31.5639             374.2424            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-                      -                      -                      1.0000               1.0000               

ผลผลติที ่1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

                   -                      -                      -                 1.0000               1.0000

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

101.1665            241.5120            -                      30.5639             373.2424            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             15.1009                    -                      -                 3.0000              18.1009

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             86.0356             241.5120                    -                 7.1639             334.7115

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ               0.0300                    -                      -                18.4000              18.4300

ผลผลติที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 2.0000               2.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            1.0000     1.0000     

-                -              -              1.0000       1.0000       

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 9 10 10 10 10

 ( 6 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 75 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 75 )

ลา้นบาท 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

 ( 0.1570 )

ลา้นบาท 3.0280         3.0000       3.2000        3.2000        3.2000        

ลา้นบาท 1.0000         1.0000       1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000       1.0000       1.0000       1.0000       

ลา้นบาท 2.0280         2.0000       2.2000        2.2000        2.2000        

ลา้นบาท 2.0280         2.0000       2.2000       2.2000       2.2000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี

  เพือ่สรา้งและพฒันานกัวจิยั ท ัง้บคุลากรดา้นการวจิยั ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการวจิยั 

  การพฒันาศกัยภาพของนกัจยั และพฒันางานวจิยั เพือ่น าไปสู่งานวจิยั และการตพีมิพเ์ผยแพร่ระดบัชาตแิละ

  นานาชาตมิากยิง่ขึ้น

      8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการส่งเสรมิสนบัสนุนการ

บรหิารงานวจิยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการบรหิารงานวจิยั

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    1,000,000

                   1,000,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพการวจิยั 1,000,000              บาท
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บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

      8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

15.1009     -           -            3.0000     18.1009   

15.1009       -              -              3.0000       18.1009      

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

 ( - )

คน 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

 ( - )

คน 4,577 4,577 5,500 5,500 5,500

 ( 6,128 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 21.1009 18.1009 23.6490 23.6490 23.6490

 ( 5.9167 )

ลา้นบาท 67.0464        56.6559      199.5639     132.9688     133.6490     

ลา้นบาท 31.1820        18.1009      160.7441     93.6490      93.6490      

ลา้นบาท 15.1009       15.1009      17.1490      17.1490      17.1490      

ลา้นบาท 10.0811       -              137.0951     70.0000      70.0000      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 6.0000         3.0000       6.5000       6.5000       6.5000       

ลา้นบาท 35.8644        38.5550      38.8198      39.3198      40.0000      

ลา้นบาท 35.8644       38.5550      38.8198      39.3198      40.0000      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

  เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัดิา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีทางดา้นสงัคมศาสตร ์ทีเ่ป็นคนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน

      8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์และพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                373,242,400

                 18,100,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 18,100,900 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) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 330,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,789,200              บาท

(5) วสัดุสาํนกังาน 1,200,000              บาท

(6) วสัดุก่อสรา้ง 450,000                บาท

(7) วสัดุงานบา้นงานครวั 50,000                  บาท

(8) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 100,000                บาท

(9) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 245,900                บาท

(10) วสัดุการศึกษา 3,661,600              บาท

(11) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 983,400                บาท

(12) วสัดุการเกษตร 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. งบรายจ่ายอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 3,000,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

86.0356     241.5120  -            7.1639     334.7115  

86.0356       241.5120    -              7.1639       334.7115     

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,830 1,830 1,860 1,890 1,920

 ( - )

คน 2,830 2,830 2,860 2,890 2,920

 ( - )

คน 7,790 7,790 7,820 7,850 7,880

 ( 6,551 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 96.7184 93.1995 103.5125 103.5125 103.5125

 ( 32.4514 )

ลา้นบาท 530.9995      504.0695     986.0789     871.3691     872.7977     

ลา้นบาท 390.7322      334.7115     846.2343     728.5125     728.5125     

ลา้นบาท 85.8356       86.0356      92.0125      92.0125      92.0125      

ลา้นบาท 294.0138      241.5120    742.7218     625.0000     625.0000     

ลา้นบาท 0.7768         -              -              -              -              

ลา้นบาท 10.1060       7.1639       11.5000      11.5000      11.5000      

ลา้นบาท 140.2673      169.3580     139.8446     142.8566     144.2852     

ลา้นบาท 140.2673      169.3580    139.8446     142.8566     144.2852     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

        เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัดิา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ป็นคนด ี

        มคีวามรู ้รกัสูง้าน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการพฒันาคุณภาพ

การจดัการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                334,711,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

318



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 334,711,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 86,035,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 72,019,800             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 8,185,100              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 525,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 612,800                บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 15,868,700             บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 12,674,000             บาท

(6) วสัดุสาํนกังาน 6,000,000              บาท

(7) วสัดุก่อสรา้ง 1,500,000              บาท

(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 100,000                บาท

(9) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 800,000                บาท

(10) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 384,200                บาท

(11) วสัดุการศึกษา 23,370,000             บาท

(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,500,000              บาท

(13) วสัดุการเกษตร 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) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 2,415,200              บาท

2. งบลงทนุ 241,512,000           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 241,512,000           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 46,251,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 46,251,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 12 รายการ (รวม 86 หน่วย) 5,389,300              บาท

(2) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฝึกสอน Micro teaching ตาํบลย่านยาว

     อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบรุี  1 ชุด 2,936,000              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารศูนยก์ารเรียนรูด้า้นโลจสิตกิสป์ระเทศไทย 4.0 

     ตาํบลย่านยาว อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบรุี 1 ชุด 1,797,500              บาท

(4) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมเครื่องมอืวดัทางอเิลก็ทรอนิกส ์

     ตาํบลย่านยาว อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบรุี  1 ชุด 2,042,000              บาท

(5) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารหุ่นยนตอ์ตัโนมตั ิตาํบลย่านยาว อาํเภอสามชุก 

     จงัหวดัสุพรรณบรุี  1 ชุด 1,254,500              บาท
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(6) ชุดทดลองอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืงนนทบรุี 

     จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด 1,000,000              บาท

(7) ชุดวเิคราะหค์ุณภาพอาหารสตัว ์ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

     จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  1 ชุด 3,230,000              บาท

(8) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวงจรไฟฟ้า ตาํบลหนัตรา 

     อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 1,850,000              บาท

(9) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครื่องมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า ตาํบลหนัตรา 

     อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 2,850,000              บาท

(10) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์2D ตาํบลหนัตรา 

      อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 1,880,000              บาท

(11) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐานวศิวกรรมไฟฟ้า ตาํบลหนัตรา 

      อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 3,380,000              บาท

(12) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัพิื้นฐานงานกลงึ งานกดั และหอ้งปฏบิตักิาร

      เครื่องมอืกลดา้นการผลติ ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

      จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 10,600,000             บาท

(13) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐานงานเชื่อม ตาํบลหนัตรา 

      อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(14) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฎบิตักิารพื้นฐานงานตะไบ ตาํบลหนัตรา

      อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 2,100,000              บาท

(15) ชุดครภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ ตาํบลหนัตรา

      อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  1 ชุด 1,078,200              บาท

(16) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครือข่ายและระบบความปลอดภยั 

      ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด 1,680,000              บาท

(17) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรก์ราฟิก (MacOS) ตาํบลหนัตรา 

      อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  1 ชุด 1,683,500              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 195,261,000           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 181,761,000            บาท

(1) อาคารบริหารจดัการเชิงบูรณาการ ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

    จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 หลงั 159,512,000            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 ตัง้งบประมาณ 159,512,000            บาท
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(2) ก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารดา้นวศิวกรรมการผลติชิ้นส่วนอตุสาหกรรม 

    ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  1 หลงั 22,249,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,500,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

     ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 13,500,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 7,163,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 7,163,900              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.0300      -           -            18.4000   18.4300   

0.0300         -              -              5.4000       5.4300       

-                -              -              13.0000      13.0000      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 34 36 36 36 36

 ( 17 )

รอ้ยละ 86 86 87 87 87

 ( 81.75 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 23.7412 18.4300 47.3300 42.0000 28.6300

 ( 6.1430 )

ลา้นบาท 29.5382        20.2018      48.0600      42.7300      29.4300      

ลา้นบาท 23.7412        18.4300      47.3300      42.0000      28.6300      

ลา้นบาท 0.0300         0.0300       0.0300       0.0300       0.0300       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 23.7112       18.4000      47.3000      41.9700      28.6000      

ลา้นบาท 5.7970         1.7718       0.7300        0.7300        0.8000        

ลา้นบาท 5.7970         1.7718       0.7300       0.7300       0.8000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

        เพือ่เผยแพร่ความรูโ้ดยมุง่เนน้การถ่ายทอดดา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีรวมท ัง้เป็นแหลง่ใหบ้รกิารและถ่ายทอด

        เทคโนโลยแีก่ชมุชนอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื เพือ่ใหช้มุชนเป็นสงัคมฐานความรู ้(Knowledge Based Society) 

        ทีม่คีวามเขม้แขง็ พึง่พาตนเองไดแ้ละมคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                  18,430,000

322



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 18,430,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 30,000                  บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                  บาท

(1) วสัดุการเกษตร 30,000                  บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 18,400,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นวชิาชีพวศิวกรรม 8,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 5,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 5,400,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            2.0000     2.0000     

-                -              -              2.0000       2.0000       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 26 24 26 28 28

 ( 17 )

รอ้ยละ 87 90 90 90 90

 ( 26.92 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 65.38 )

ลา้นบาท 2.5000 2.0000 2.5000 2.5000 2.5000

 ( 0.7660 )

ลา้นบาท 2.5000         2.8117       3.4000        3.4000        3.4000        

ลา้นบาท 2.5000         2.0000       2.5000        2.5000        2.5000        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         2.0000       2.5000       2.5000       2.5000       

ลา้นบาท -                0.8117       0.9000        0.9000        0.9000        

ลา้นบาท -                0.8117       0.9000       0.9000       0.9000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

        เพือ่ใหบ้คุลากร นกัศึกษา และประชาชนท ัว่ไป มคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกัในคุณค่าของ

        ศิลปวฒันธรรมไทยและสิง่แวดลอ้ม

      - เงนิรายได ้

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

8.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม                    2,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นมหาวทิยาลยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคุณภาพชัน้น า

   ในประเทศ ทีเ่นน้การผลติปฏบิตัดิา้นวชิาชีพ เพือ่พฒันาชุมชนและสงัคม อย่างย ัง่ยนืตอบสนอง

   ประชาคมอาเซยีน

   1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพตามมาตรฐาน

      สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร   

   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม บนพื้นฐานของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสู่การผลติ 

      การบรกิาร และการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหป้ระเทศ   

   3. บรกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสงัคม   

   4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม และรกัษาสิง่แวดลอ้ม   

   5. บรหิารจดัการโดยยดึหลกั การบรหิารจดัการทีด่ ี  

   6. สนองโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง ภายใน 1 ปี 

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส  

      และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษา

      ในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (life long learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

784,365,000               

591,793,000               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,089.1679     926.7626        1,885.5095     1,821.8760     1,900.0153     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 784.3650        591.7930        1,517.4973     1,416.7630     1,457.8253     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 304.8029        334.9696        368.0122        405.1130        442.1900        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 304.8029       334.9696       368.0122       405.1130       442.1900       

1. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 168.8632     65.8381      205.8363     192.5369     204.8593     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 70.8820         67.7743         74.5517         82.0066         87.2727         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 70.8820         67.7743         74.5517         82.0066         87.2727         

2. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารน าความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ

ในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะ

ดา้นภาษาเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.9587      12.2844      34.8000      41.7600      50.1120      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.1468          2.2663          2.4929          2.7422          3.0164          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.1468          2.2663          2.4929          2.7422          3.0164          

3. เพื่อผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 596.2801     509.4075     1,265.8610  1,170.3661  1,189.5440  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 230.3703        263.1123        289.4234        318.3658        350.2023        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 230.3703       263.1123       289.4234       318.3658       350.2023       

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ักศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษ ์ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนโครงการ / 

กจิกรรมทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.2630       4.2630       11.0000      12.1000      13.3100      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4038          1.8167          1.5442          1.9984          1.6986          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4038          1.8167          1.5442          1.9984          1.6986          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 3 207.8352   152.4325   -             -             40.4500     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 24.4595       25.1485       -                -                8.3550         

2. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 183.3757      127.2840      -                -                32.0950       

รวมทัง้สิ้น 3 207.8352   152.4325   -             -             40.4500     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  207,835,200  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 591,793,000                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 591,793,000                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 155.1267            388.5484            -                      48.1179             591.7930            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

155.1267            388.5484            -                      48.1179             591.7930            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             23.0834              35.3305                    -                 7.4242              65.8381

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

            132.0433             353.2179                    -                24.1463             509.4075

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                      -                12.2844              12.2844

ผลผลติที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 4.2630               4.2630

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

23.0834     35.3305   -            7.4242     65.8381   

23.0834       35.3305     -              7.4242       65.8381      

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,050 2,310 2,626 2,811 2,850

 ( 1,724 )

คน 8,110 7,781 8,482 8,811 9,060

 ( 7,186 )

คน 3,035 2,726 2,916 2,920 3,090

 ( 2,570 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 33.1716 30.5076 78.2414 84.9888 92.7880

 ( 5.4437 )

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 591,793,000

                 65,838,100      8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

 ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

 เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาส าหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

      8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(ผล)*

ลา้นบาท 210.9660      108.4323    252.6899     244.0756     258.6173     

ลา้นบาท 168.8632      65.8381      205.8363     192.5369     204.8593     

ลา้นบาท 23.0834       23.0834     50.4264      52.3738      54.4130      

ลา้นบาท 135.6916      35.3305     127.5949     107.5481     112.0713     

ลา้นบาท 2.6640         -              3.8150       3.8150       3.8150       

ลา้นบาท 7.4242         7.4242       24.0000      28.8000      34.5600      

ลา้นบาท 42.1028        42.5942      46.8536      51.5387      53.7580      

ลา้นบาท 42.1028       42.5942     46.8536      51.5387      53.7580      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 65,838,100 บาท

1. งบด าเนินงาน 23,083,400            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,083,400            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 400,700                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 8,186,300              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 787,800                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 419,400                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 335,500                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,695,000              บาท

(7) ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 386,400                บาท

(8) วสัดุส านกังาน 942,200                บาท

(9) วสัดุงานบา้นงานครวั 54,100                 บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 58,700                 บาท

(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 179,400                บาท

(12) วสัดุการศึกษา 4,952,000              บาท

(13) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 1,318,900              บาท

(14) วสัดุการเกษตร 367,000                บาท

2. งบลงทนุ 35,330,500            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 35,330,500            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 7,104,500              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,104,500              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย) 4,431,001              บาท

(2) เครื่องพมิพอ์งิคเ์จ็ท ระบบ 4 ส ีต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น    

    จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง 1,000,000              บาท

(3) ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งเรยีนเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการจดัการเรยีนการสอน

    สาขาการบญัชี ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,673,500              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,226,000            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 24,459,500             บาท

(1) อาคารกิจการนกัศึกษาและนนัทนาการ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง 

    จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 24,459,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 167,100,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,354,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 71,783,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 24,459,500             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 25,148,500             บาท
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2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,400,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,400,000              บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 449,700                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 449,700                บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงทางและสะพาน 1,916,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,916,801              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 7,424,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 7,424,200              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

132.0433   353.2179 -            24.1463   509.4075  

132.0433      353.2179    -              24.1463      509.4075     

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 5,050 5,487 5,760 6,467 6,826

 ( 4,735 )

คน 20,160 20,250 21,662 22,836 23,312

 ( 18,075 )

คน 7,190 6,801 6,811 6,811 6,831

 ( 6,296 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 169.7315 156.1896 269.3530 281.1091 279.7210

 ( 69.3464 )

ลา้นบาท 727.6969      673.1327    1,445.9586   1,368.4735   1,407.4621   

ลา้นบาท 596.2801      509.4075    1,265.8610   1,170.3661   1,189.5440   

ลา้นบาท 132.0433      132.0433    201.2349     208.5167     202.2656     

ลา้นบาท 426.5486      353.2179    996.5080     889.2570     909.8230     

ลา้นบาท 9.6285         -              11.6315      11.6315      11.6315      

ลา้นบาท 28.0597       24.1463     56.4866      60.9609      65.8239      

ลา้นบาท 131.4168      163.7252    180.0976     198.1074     217.9181     

ลา้นบาท 131.4168      163.7252    180.0976     198.1074     217.9181     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 509,407,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา :  ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

 ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ :  ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

        เพือ่ใหผู้ส้  าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจี  านวนเพิม่ขึ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 509,407,500 บาท

1. งบด าเนินงาน 132,043,300           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 107,716,100           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 871,900                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 15,511,800             บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,544,800              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 604,100                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 399,400                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 309,400                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,644,300              บาท

(8) ค่าบ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ 1,737,400              บาท

(9) ค่าประกนัภยัรถราชการ 362,300                บาท

(10) วสัดุส านกังาน 3,287,100              บาท

(11) วสัดุก่อสรา้ง 508,500                บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 345,000                บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 764,700                บาท

(14) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 4,276,900              บาท

(15) วสัดุการศึกษา 55,500,000             บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 8,643,800              บาท

(17) วสัดุการเกษตร 3,404,700              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 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 353,217,900           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 353,217,900           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 116,962,500           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 116,962,500           บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 48 รายการ (รวม 170 หน่วย) 35,750,200             บาท

(2) ชุดครุภณัฑป์ระจ าสาขาศิลปศาสตร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

    จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,950,800              บาท

(3) ชุดมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอรเ์พือ่การเรยีนการสอน ต าบลนอกเมอืง 

    อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 3,200,000              บาท
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(4) ชุดครุภณัฑป์ระจ าหอประชุมนานาชาตเิฉลมิพระเกียรตฯิ พรอ้มอาคาร

    อ านวยการ ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

    จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 19,400,000             บาท

(5) ครุภณัฑร์ะบบส ารองขอ้มลูสารสนเทศ ระยะที ่1 ต าบลในเมอืง 

    อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 5,000,000              บาท

(6) ชุดเครื่องมอืส าหรบัหอ้งปฏบิตักิารเคมผีลติภณัฑน์ม ต าบลในเมอืง 

    อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 4,071,400              บาท

(7) ชุดอุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิารแปรรูปขา้วและธญัพชื ต าบลในเมอืง 

    อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 1,022,400              บาท

(8) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบและควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมแีละ

    ทางประสาทสมัผสั ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

    จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 2,811,500              บาท

(9) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารปฏบิตักิารคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ

    สถาปตัยกรรมศาสตร ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

    จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 3,875,300              บาท

(10) กลอ้งจลุทรรศนอ์เิลก็ตรอนแบบส่องกราดแบบตัง้โตะ๊ ต าบลในเมอืง 

     อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 2,675,000              บาท

(11) ครุภณัฑเ์พือ่การจดัการเรยีนการสอนคณะศิลปกรรมและออกแบบ

      อุตสาหกรรม ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

      จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 2,808,400              บาท

(12) ชุดเครื่องมอืและอุปกรณ์หอ้งปฏบิตักิารวดัละเอยีด ต าบลในเมอืง 

      อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 1,992,300              บาท

(13) ครุภณัฑส์มองกลฝงัตวั ต าบลนอกเมอืง  อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์ 

      จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 1,878,000              บาท

(14) ชุดปฏบิตักิารนิวเมตกิสไ์ฟฟ้า ต าบลนอกเมอืง  อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์ 

      จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 1,352,800              บาท

(15) ครุภณัฑป์ฏบิตักิารวเิคราะหต์วัอย่างพชื ต าบลนอกเมอืง 

      อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์ จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 1,466,700              บาท

(16) ครุภณัฑป์ฏบิตักิารจลุชีววทิยา ต าบลนอกเมอืง อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์

      จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 1,000,000              บาท

(17) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสบืคน้เพือ่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ต าบลนอกเมอืง 

      อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์จงัหวดัสุรนิทร ์1 ชุด 1,930,000              บาท

(18) ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบส าหรบัการผลติบณัฑติ

     ดา้นครูช่าง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,143,000              บาท

(19) ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิารเครื่องมอืและการวดัทางไฟฟ้า 

      ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,978,500              บาท

(20) ครุภณัฑเ์พือ่รองรบัการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจกัรและชิ้นส่วนงาน

      ระบบราง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,060,000              บาท
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(21) ชุดการสือ่สารเชิงแสงความเร็วสูง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น 

      จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,600,000              บาท

(22) ชุดวเิคราะห ์วจิยั และทดสอบนวตักรรม ระดบับณัฑติศึกษา 

      ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,500,000              บาท

(23) ชุดปฏบิตักิารดา้นการน าและการพาความรอ้น ต าบลในเมอืง 

      อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,400,000              บาท

(24) ชุดทดสอบระบบไฮดรอลคิ และนิวแมตกิส ์พรอ้มอุปกรณ์ ต าบลในเมอืง

     อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,500,000              บาท

(25) รถฟารม์แทรกเตอร ์90 แรงมา้ พรอ้มอุปกรณ์ต่อพว่ง ต าบลในเมอืง 

      อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,500,000              บาท

(26) ครุภณัฑห์อ้งทดสอบมาตรฐานวชิาชีพทางดา้นคอมพวิเตอร ์ต าบลพงัโคน

      อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,518,000              บาท

(27) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเคมสีิง่แวดลอ้ม ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน 

      จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,400,000              บาท

(28) ชุดครุภณัฑท์ดสอบ Universal Testing Machine ขนาด 200 ตนั 

      ต าบลพงัโคน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร  1 ชุด 1,926,000              บาท

(29) ชุดครุภณัฑป์ฏบิตักิารดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ต าบลพงัโคน 

      อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,411,800              บาท

(30) ชุดครุภณัฑป์ฎบิตัทิดสอบปฐพเีพือ่รองรบัระบบราง ต าบลพงัโคน 

      อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,500,000              บาท

(31) ครุภณัฑป์ฏบิตักิารวจิยัการเพาะเลี้ยงเซลลเ์น้ือเยือ่ ต าบลแร่ 

      อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,989,400              บาท

(32) ครุภณัฑป์ฏบิตักิารจลุชีววทิยาและปรสติวทิยา ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน 

      จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,690,000              บาท

(33) ครุภณัฑป์ฏบิตักิารส ารวจแหล่งน า้ภาคสนาม ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน 

      จงัหวดัสกลนคร 1 ชุด 1,661,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 236,255,400           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 183,375,700           บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารพื้นฐานท ัว่ไปและวชิาชีพ ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืง

    จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 54,631,300             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 54,631,300             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 127,284,000           บาท
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(2) อาคารปฏบิตักิารคณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีต าบลนอกเมอืง 

    อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั 128,744,400           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 128,744,400           บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 18,900,000             บาท

(1) ปรบัปรุงภูมทิศัน ์ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

    จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 18,900,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,738,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 8,038,000              บาท

(2) ปรบัปรุงอาคารหอประชุมนานาชาตเิฉลมิพระเกียรตฯิ พรอ้มอาคาร

    อ านวยการ ต าบลหนองระเวยีง อ าเภอเมอืงนครราชสมีา 

    จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 19,700,000             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,241,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 6,241,700              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 24,146,300            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 14,146,300             บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            12.2844   12.2844   

-                -              -              2.0000       2.0000       

-                -              -              10.2844      10.2844      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 100 120 126 132 139

 ( 39 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 14.9587 12.2844 34.8000 41.7600 50.1120

 ( 3.6937 )

ลา้นบาท 17.1055        14.5507      37.2929      44.5022      53.1284      

ลา้นบาท 14.9587        12.2844      34.8000      41.7600      50.1120      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 14.9587       12.2844     34.8000      41.7600      50.1120      

ลา้นบาท 2.1468         2.2663       2.4929        2.7422        3.0164        

ลา้นบาท 2.1468         2.2663       2.4929       2.7422       3.0164       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                  12,284,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

2. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการแก่

สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

ก าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

        เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง หน่วยงานและชมุชน
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 12,284,400 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 12,284,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาภาษาเพือ่การสือ่สาร 2,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 10,284,400             บาท

342



บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           -            4.2630     4.2630     

-                -              -              4.2630       4.2630       

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 60 70 74 77 81

 ( 17 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 4.2630 4.2630 11.0000 12.1000 13.3100

 ( 1.2221 )

ลา้นบาท 5.6668         6.0797       12.5442      14.0984      15.0086      

ลา้นบาท 4.2630         4.2630       11.0000      12.1000      13.3100      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 4.2630         4.2630       11.0000      12.1000      13.3100      

ลา้นบาท 1.4038         1.8167       1.5442        1.9984        1.6986        

ลา้นบาท 1.4038         1.8167       1.5442       1.9984       1.6986       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                   4,263,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

ก าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

        เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 4,263,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 4,263,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 4,263,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ#และประโยชน์ที'คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารเีป็นสถาบนัแห่งการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร์
   และเทคโนโลยชี ั#นเลศิอยู่ในอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศ และอนัดบั 1 ใน 100 
   ของเอเชยี

   1. การจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเป็นที.ยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  
   2. มหาวทิยาลยัไดร้บัการยอมรบัเป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  
   3. มหาวทิยาลยัไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมในการเป็นแหลง่ใหบ้รกิาร
      ดา้นการปรบัแปลงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีและการบรกิารวชิาการ   
   4. ชมุชนและทอ้งถิ.นไดร้บัความรูด้า้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมเพิ.มขึ#น   
   5. มหาวทิยาลยัมขีดีความสามารถในการบรหิารจดัการสูงภายใตอ้ตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยั

   ผลติบณัฑติที.มคุีณภาพสูงในสาขาวชิาที.ขาดแคลนและเป็นความตอ้งการสูงของประเทศ ไดแ้ก่ 
   สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร ์เทคโนโลยกีารเกษตรและสาขาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีื.น ๆ 
   และโดยเฉพาะอย่างยิ. งการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ที. ช่วยแกป้ญัหาความขาดแคลน
   ในภมูภิาค เช่น สาขาวชิาแพทยศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์ทนัตแพทยศาสตร ์และสาธารณสุขศาสตร์
   เปิดโอกาสทางการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไปยงัผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และผูม้คีวามสามารถพเิศษ 
   บณัฑติของมหาวทิยาลยั รอ้ยละ 95 สามารถไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาที. เกี. ยวขอ้ง
   ไดภ้ายใน 1 ปี นายจา้งใหก้ารยอมรบัและมคีวามพงึพอใจในระดบัสูง ผลติผลงานวจิยัที.มคุีณภาพ
   เป็นที.ยอมรบัท ั#งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิและมกีารนาํผลงานวจิยั สิ. งประดษิฐไ์ปใชห้รอืแกป้ญัหา
   ใหก้บัชมุชนทอ้งถิ.น และเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ใหบ้รกิารวชิาการ
   ที.ตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของชมุชนทอ้งถิ.น ช่วยยกระดบัความเขม้แขง็ใหแ้ก่
   เศรษฐกจิฐานราก ประชาชนผูร้บับรกิารวชิาการสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ยและสามารถเรยีนรู ้
   ไดต้ามความสนใจในลกัษณะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) ส่งเสรมิอนุรกัษ์
   ศิลปวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื.อเป็นแหลง่สะสมองคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิ.น 
   รวมท ั#งสนบัสนุนใหม้กีารเผยแพร่ สบืสานใหค้งอยู่อย่างย ั.งยนื

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

1,252,073,400              

1,137,657,300              
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัชี8วดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทั8งสิ8น ลา้นบาท 1,681.8375      1,563.7932      2,510.3035      2,688.5041      2,631.9322      

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,252.0734      1,137.6573      2,017.0885      2,211.3738      2,142.8537      

รวมเงนินอกงบประมาณ 429.7641        426.1359        493.2150        477.1303        489.0785        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 429.7641        426.1359        493.2150        477.1303        489.0785        

1. เพื'อเพิ'มศกัยภาพการใหบ้รกิาร
ดา้นสาธารณสุข

- ตวัชี#วดัเชงิปรมิาณ:ดาํเนินการก่อสรา้ง
ศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทยแ์ลว้เสร็จ

รอ้ยละ 60 30 10 -                 -                 

- ตวัชี#วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนยูนิตทนัตกรรม
ตามเกณฑม์าตรฐาน

ยูนิต -                 48 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 423.6750      620.9315      180.7785      -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 60.5250         74.7045         25.8255         -                  -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 60.5250         74.7045         25.8255         -                 -                 

2. ผลิตกาํลงัคนตามโครงการเรง่รดัผลิตบณัฑติ
สาขาวิชาที' ขาดแคลนอย่างมีคณุภาพ

- ตวัชี#วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพี
อสิระในสาขาที. เกี. ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี#วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติที.มต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 267.2627      172.9236      33.3888       29.8688       24.3488       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 35.7779         15.8841         -                  -                  -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 35.7779         15.8841         -                 -                 -                 

3. ผูร้บับรกิารทางการศึกษาระดบัอดุมศึกษา
มีคณุภาพ สาํเรจ็การศึกษาแลว้มีงานทาํ 
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
สามารถสรา้งงานดว้ยตนเอง

- ตวัชี#วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพี
อสิระในสาขาที. เกี. ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี#วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติที.มต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 490.6509      267.0688      1,692.9212    2,071.5050    2,008.5049    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 327.7456        329.7174        459.8106        467.2778        476.2703        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 327.7456        329.7174        459.8106        467.2778        476.2703        

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี8วดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัชี8วดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี8วดั

4. เยาวชน ประชาชน เขา้ถึงบรกิาร
ทางการศึกษาระดบัอดุมศึกษาอย่างเสมอภาค

- ตวัชี#วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรม
ที.มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

กิจกรรม 95 95 95 95 95

- ตวัชี#วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิารต่อประโยชน์
ของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.2800         1.2800         10.0000       10.0000       10.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.3300           4.4166           5.7416           7.4640           9.7032           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.3300           4.4166           5.7416           7.4640           9.7032           

5. เพื'อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน
ในชมุชนและสงัคม  ใหมี้ความรูค้วามสามารถ
ในการพฒันาตนเอง เพื'อเพิ'มศกัยภาพ
ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี#วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิารมี
ความรูเ้พิ.มขึ#นจากการเขา้รบับรกิาร

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี#วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์ร
ที.รบับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชน์
จากการบรกิารวชิาการ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 69.2048       75.4534       100.0000      100.0000      100.0000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3856           1.4133           1.8373           2.3885           3.1050           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3856           1.4133           1.8373           2.3885           3.1050           

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที. ไดต้ ั#งงบประมาณในปี 2561 ที.จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื.องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท

บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื8นฐาน 2 144.1563    -              -              -              63.5750      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1 109.3663      -                -                -                32.7750       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพ

1 34.7900       -                -                -                30.8000       

แผนงานยุทธศาสตร์ 2 658.9463    180.7785    -              -              266.1250    

1. โครงการ : โครงการผลติแพทยเ์พิ.ม 1 136.0148      -                -                -                41.1250       

2. โครงการ : โครงการเพิ.มศกัยภาพการ
ใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข

1 522.9315      180.7785      -                -                225.0000      

รวมทั8งสิ8น 4 803.1026    180.7785    -              -              329.7000    

เหตุผลความจาํเป็นในการตั8งงบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื8นฐาน
1. เป็นรายการที.ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  144,156,300  บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์
1. เป็นรายการที.ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  658,946,300  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

1. แผนงานพื8นฐาน 343,802,200                 
        แผนงานพื#นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 343,802,200                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 793,855,100                 
        แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชงิรุก 793,855,100                     

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
รวมทั8งสิ8น -                      -                      1,137.6573          -                      1,137.6573          

1. แผนงานพื8นฐานดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-                      -                      343.8022            -                      343.8022            

ผลผลติที.  1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                   -                      -              225.1388                    -              225.1388

ผลผลติที.  2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

                   -                      -                41.9300                    -                41.9300

ผลผลติที.  3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                75.4534                    -                75.4534

ผลผลติที.  4 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                 1.2800                    -                 1.2800

2. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาดา้น
สาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชิงรุก

-                      -                      793.8551            -                      793.8551            

โครงการที.  1 : โครงการผลติแพทยเ์พิ.ม                    -                      -              160.0148                    -              160.0148

โครงการที.  2 : โครงการผลติพยาบาลเพิ.ม                    -                      -                12.9088                    -                12.9088

โครงการที.  3 : โครงการเพิ.มศกัยภาพการ
ใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข

                   -                      -              620.9315                    -              620.9315

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           225.1388   -            225.1388   

-               -             225.1388     -              225.1388     

      8.1.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

8.1  แผนงานพื8นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน                  343,802,200

                 225,138,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

      8.1.1   ผลผลิตที'  1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รวมทั8งสิ8น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

   เพื.อผลติบณัฑติที.มคีวามเด่นทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที. เป็นคนด ี
   คนเก่ง ทนัโลก สามารถใชช้วีติในสงัคมอย่างมคีวามสุข มคีวามคดิรเิริ.มสรา้งสรรค ์
   ใฝ่รู ้มปีญัญา และมคุีณธรรม

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
คน 2,750 3,030 3,370 3,500 3,960

 ( - )
คน 4,890 5,130 5,380 5,650 5,870

 ( - )
คน 15,640 15,960 16,280 16,590 16,755

 ( 15,644 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 140.8915 115.7725 122.7690 133.0738 139.6522

 ( 138.4228 )

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที. เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที.คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาที.จบการศึกษาตามหลกัสูตร
ภายในระยะเวลาที.กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายในการผลติตามงบประมาณ
ที.ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
ลา้นบาท 690.7941      487.7683    1,876.1136   2,367.4119   2,296.5990   

ลา้นบาท 431.9124      225.1388    1,559.1360   2,063.0738   1,999.6522   

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 431.9124      225.1388   1,559.1360   2,063.0738   1,999.6522   

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 258.8817      262.6295    316.9776     304.3381     296.9468     

ลา้นบาท 258.8817      262.6295   316.9776     304.3381     296.9468     
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที. ไดต้ ั#งงบประมาณในปี 2561 ที.จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื. องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทั8งสิ8น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื.น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 225,138,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 225,138,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั1วไป 225,138,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 108,646,200           บาท

2) ค่าที�ดนิ/สิ� งก่อสรา้ง 109,366,300           บาท

        (1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งกลุม่อาคารปฏบิตัิการพื/นฐานการเรียน
            รูด้า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและภาษา ตาํบลสุรนารี 
            อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 109,366,300           บาท

  งบประมาณท ั/งสิ/น 282,150,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 32,775,000            บาท

  เงนิงบประมาณ 249,375,000           บาท

  ปี 2559 ตั/งงบประมาณ 60,208,700            บาท

  ปี 2560 ตั/งงบประมาณ 79,800,000            บาท

  ปี 2561 ตั/งงบประมาณ 109,366,300           บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสมาชิกสมาคม 446,300                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ระยะที�  2
   (ทุนเรียนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 6,680,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           41.9300    -            41.9300    
-               -             41.9300      -              41.9300      

      8.1.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 310 340 380 410 440

 ( - )

                  41,930,000      8.1.2    ผลผลิตที'  2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั8งสิ8น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

   เพื.อผลติบณัฑติที.มคีวามเด่นทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสุขภาพ ที. เป็นคนด ี
   คนเก่ง ทนัโลก สามารถใชช้วีติในสงัคมอย่างมคีวามสุข มคีวามคดิรเิริ.มสรา้งสรรค ์
   ใฝ่รู ้มปีญัญา และมคุีณธรรม

 ( - )
คน 480 510 530 550 590

 ( - )
คน 1,210 1,330 1,360 1,390 1,420

 ( 1,213 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 6.8160 7.1400 7.5146 8.4312 8.8527

 ( 6.8160 )

ลา้นบาท 127.6024      109.0179    276.6182     171.3709     188.1762     

ลา้นบาท 58.7385        41.9300     133.7852     8.4312        8.8527        

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 58.7385       41.9300     133.7852     8.4312       8.8527       

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 68.8639        67.0879     142.8330     162.9397     179.3235     

ลา้นบาท 68.8639       67.0879     142.8330     162.9397     179.3235     
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที. ไดต้ ั#งงบประมาณในปี 2561 ที.จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื. องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที. เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที.คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาที.จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที.กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ
ที.ไดร้บัจดัสรร

รวมทั8งสิ8น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื.น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 41,930,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 41,930,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั1วไป 41,930,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 7,140,000              บาท

2) ค่าที�ดนิ/สิ� งก่อสรา้ง 34,790,000            บาท

        (1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการวทิยาศาสตรสุ์ขภาพพื/นฐาน
            และสาธารณสุขศาสตร ์ตาํบลสุรนารี อาํเภอเมอืงนครราชสมีา 
            จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 34,790,000            บาท

  งบประมาณท ั/งสิ/น 248,237,500           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 30,800,000            บาท

  เงนิงบประมาณ 217,437,500           บาท

  ปี 2558 ตั/งงบประมาณ 43,750,000            บาท

  ปี 2559 ตั/งงบประมาณ 86,975,000            บาท

  ปี 2560 ตั/งงบประมาณ 51,922,500            บาท

  ปี 2561 ตั/งงบประมาณ 34,790,000            บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           75.4534    -            75.4534    

-               -             75.4534      -              75.4534      

      8.1.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 62 68 74 80 85

 ( 32 )

      8.1.3    ผลผลิตที'  3 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

      8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

                  75,453,400

รวมทั8งสิ8น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

   เพื.อใหบ้รกิารวชิาการที. เอื#อและสนองตอบความตอ้งการ สรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน 
   ทอ้งถิ.น และประเทศชาติ

 ( 32 )
คน 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500

 ( 8,325 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 69.2048 75.4534 100.0000 100.0000 100.0000

 ( 50.5223 )

ลา้นบาท 70.5904        76.8667     101.8373     102.3885     103.1050     

ลา้นบาท 69.2048        75.4534     100.0000     100.0000     100.0000     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 69.2048       75.4534     100.0000     100.0000     100.0000     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.3856         1.4133      1.8373        2.3885        3.1050        

ลา้นบาท 1.3856         1.4133      1.8373       2.3885       3.1050       
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที. ไดต้ ั#งงบประมาณในปี 2561 ที.จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื. องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ
ตามงบประมาณที.ไดร้บัจดัสรร

รวมทั8งสิ8น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื.น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 75,453,400 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 75,453,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั1วไป 75,453,400            บาท

1) เงนิอดุหนุนการบริการวชิาการ 75,453,400            บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           1.2800      -            1.2800      

-               -             1.2800       -              1.2800       

      8.1.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
โครงการ 42 48 56 62 68

 ( 21 )

      8.1.4   ผลผลิตที'  4 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    1,280,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั8งสิ8น

1. สง่เสรมิการสรา้งความเขม้แขง็ทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรม

ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

   เพื.อบูรณาการดา้นคุณธรรม ศิลปะและวฒันธรรมใหเ้ป็นสว่นหนึ. งของหลกัสูตร 
   เป็นแหลง่สะสมองคค์วามรูแ้ละภูมปิญัญาทอ้งถิ.น รวมท ั#งสนบัสนุนใหม้กีารเผยแพร่
   สูส่าธารณชน

 ( 21 )

คน 42,000 42,000 45,200 46,700 47,500

 ( 24,723 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.2800 1.2800 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 1.2800 )

ลา้นบาท 5.6100         5.6966      15.7416      17.4640      19.7032      

ลา้นบาท 1.2800         1.2800      10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.2800         1.2800      10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.3300         4.4166      5.7416        7.4640        9.7032        

ลา้นบาท 4.3300         4.4166      5.7416       7.4640       9.7032       
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที. ไดต้ ั#งงบประมาณในปี 2561 ที.จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื. องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม
ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที.บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์
ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กจิกรรมที.แลว้เสร็จตามระยะเวลา
ที.กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ตามงบประมาณที.ไดร้บัจดัสรร

รวมทั8งสิ8น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื.น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,280,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,280,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั1วไป 1,280,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,280,000              บาท
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บาท

บาท

      8.2.1.1  วตัถปุระสงค ์

      8.2.1.2  สถานที'ดําเนินการ

      8.2.1.3  ระยะเวลาดําเนินการ     18  ปี (ปี 2549 ถงึ  ปี 2566)

      8.2.1.4  วงเงนิท ั8งสิ8นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

       8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           160.0148   -            160.0148   

-               -             160.0148     -              160.0148     

      8.2.1    โครงการที'  1 :  โครงการผลิตแพทยเ์พิ'ม

8.2  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสริมสุขภาพเชิงรุก                  793,855,100

                 160,014,800

                2,337,000,700

                2,146,007,300

                  190,993,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั8งสิ8น

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

    เพื.อแกไ้ขปญัหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทยโ์ดยเพิ.มการผลติ
    ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา

      8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ'มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
คน 60 60 80 80 100

 ( - )
คน 120 - - - -

 ( - )
คน 540 480 400 320 220

 ( 540 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 64.6153 24.0000 24.0000 24.0000 46.0000

 ( 52.0515 )

ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที. เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที.คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาที.จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที.กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของโครงการตามงบประมาณ
ที.ไดร้บัจดัสรร
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เริ'มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
ลา้นบาท 684.4199      175.8989    24.0000      24.0000      46.0000      

ลา้นบาท 634.2852      160.0148    24.0000      24.0000      46.0000      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 1,891.9925    160.0148   24.0000      24.0000      46.0000      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 175.1093      15.8841     -              -              -              

ลา้นบาท 175.1093      15.8841     -              -              -              
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที. ไดต้ ั#งงบประมาณในปี 2561 ที.จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื. องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทั8งสิ8น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื.น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลติแพทยเ์พิ1ม 160,014,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 160,014,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั1วไป 160,014,800           บาท

1) ค่าที�ดนิ/สิ� งก่อสรา้ง 136,014,800           บาท

        (1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง ตาํบลสุรนารี
            อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 136,014,800           บาท

  งบประมาณท ั/งสิ/น 329,000,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 41,125,000            บาท

  เงนิงบประมาณ 287,875,000           บาท

  ปี 2559 ตั/งงบประมาณ 65,497,700            บาท

  ปี 2560 ตั/งงบประมาณ 86,362,500            บาท

  ปี 2561 ตั/งงบประมาณ 136,014,800           บาท

2) เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิ�ม 24,000,000            บาท
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บาท

      8.2.2.1   วตัถปุระสงค ์

      8.2.2.2   สถานที'ดําเนินการ

      8.2.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

      8.2.2.4   วงเงนิท ั8งสิ8นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

       8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           12.9088    -            12.9088    

-               -             12.9088      -              12.9088      

      8.2.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา

      8.2.2     โครงการที'  2 :  โครงการผลิตพยาบาลเพิ'ม                   12,908,800

                   56,320,000

                   56,320,000

    เพื.อแกไ้ขปญัหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล
    โดยเพิ.มการผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั8งสิ8น

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เริ'มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
คน - 32 32 32 32
คน 32 - - - -

 ( - )
คน 128 128 96 64 32

 ( 128 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 11.7312 12.9088 9.3888 5.8688 2.3488

 ( 3.4013 )

ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที. เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที.คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาที.จบการศึกษา
ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที.กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของโครงการตามงบประมาณ
ที.ไดร้บัจดัสรร
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เริ'มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
ลา้นบาท 25.8048        12.9088     9.3888        5.8688        2.3488        

ลา้นบาท 25.8048        12.9088     9.3888        5.8688        2.3488        

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 25.8048       12.9088     9.3888       5.8688       2.3488       

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที. ไดต้ ั#งงบประมาณในปี 2561 ที.จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื. องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทั8งสิ8น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื.น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลติพยาบาลเพิ1ม 12,908,800 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 12,908,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั1วไป 12,908,800            บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิ�ม 12,908,800            บาท
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บาท

      8.2.3.1   วตัถปุระสงค ์

      8.2.3.2   สถานที'ดําเนินการ

      8.2.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

      8.2.3.4   วงเงนิท ั8งสิ8นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

       8.2.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           620.9315   -            620.9315   

-               -             522.9315     -              522.9315     

-               -             98.0000      -              98.0000      

      8.2.3     โครงการที'  3 :  โครงการเพิ'มศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา

                 620,931,500

    เพื.อรองรบัการจดัการเรยีนการสอนสาขาวชิาที.ขาดแคลน แกไ้ขปญัหาการขาดแคลน
    บคุลากรดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ โดยเพิ.มการผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ
    ของประเทศ

                1,898,000,000

                1,673,000,000

                  225,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั8งสิ8น

1. ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย์

2. จดัต ั#งหน่วยปฏบิตักิารฝึกทกัษะทนัตแพทย์ -               -             98.0000      -              98.0000      

      8.2.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ'มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 60 30 10 - -

 ( 60 )

ยูนิต - 48 - - -

ลา้นบาท 995.7600      695.6360    206.6040     -              -              

ลา้นบาท 871.2900      620.9315    180.7785     -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 871.2900      620.9315   180.7785     -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 124.4700      74.7045     25.8255      -              -              

ลา้นบาท 124.4700      74.7045     25.8255      -              -              
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที. ไดต้ ั#งงบประมาณในปี 2561 ที.จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื. องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

2. จดัต ั#งหน่วยปฏบิตักิารฝึกทกัษะทนัตแพทย์

ตวัชี8วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ดาํเนินการก่อสรา้งศูนยค์วามเป็นเลศิ
ทางการแพทยแ์ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนยูนิตทนัตกรรม
ตามเกณฑม์าตรฐาน

      - งบรายจ่ายอื.น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทั8งสิ8น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิ1มศกัยภาพการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข 620,931,500 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 620,931,500           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทั1วไป 620,931,500           บาท

1) ค่าที�ดนิ/สิ� งก่อสรา้ง 620,931,500           บาท

        (1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย ์  
            ตาํบลสุรนารี อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 522,931,500           บาท

  งบประมาณท ั/งสิ/น 1,800,000,000         บาท

  เงนินอกงบประมาณ 225,000,000           บาท

  เงนิงบประมาณ 1,575,000,000         บาท

  ปี 2557 - 2558 ตั/งงบประมาณ 236,250,000           บาท

  ปี 2559 ตั/งงบประมาณ 211,365,000           บาท

  ปี 2560 ตั/งงบประมาณ 423,675,000           บาท

  ปี 2561 ตั/งงบประมาณ 522,931,500           บาท

  ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 180,778,500           บาท

        (2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตัิการทนัตกรรม ตาํบลสุรนารี 
            อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 98,000,000            บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกิจ

   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เป็นองคก์ารธรรมรฐั  เป็นแหล่งเรียนรู ้ เป็นหลกัในถิน่

   เป็นเลศิสู่สากล

   1. ผลติและพฒันาก าลงัคนระดบัสูงใหม้มีาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

      ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใตแ้ละของประเทศ  

   2. ด าเนินการศึกษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ ใหส้ามารถน าไปใช ้

      ในการผลติใหม้คุีณภาพและประสทิธภิาพเพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง

      และการแขง่ขนัในระดบันานาชาติ   

   3. ใหบ้ริการทางวชิาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน

      ในดา้นการใหค้ าปรึกษาและแนะน าการวจิยัและพฒันาการทดสอบ การส ารวจ

      รวมท ัง้การฝึกอบรมและการพฒันาอนัก่อใหเ้กิดการถ่ายทอด

      เทคโนโลยทีีจ่  าเป็นและเหมาะสมเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ

      และสงัคมของภูมภิาคและประเทศชาติ   

   4. อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปะและวฒันธรรมอนัเป็นจารีตประเพณี รวมท ัง้ศิลปะบริสุทธิ์

      และศิลปะประยุกตเ์พื่อใหม้หาวทิยาลยัเป็นศูนยร์วมของชมุชนและเป็นแบบอย่างทีด่ี

      ของสงัคม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

273,923,100                

751,939,000                
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

   1. สามารถเพิ่มการผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นต่างๆ ในระดบัสูงใหม้มีาตรฐาน

      ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต ้และของประเทศ  

   2. สามารถใหบ้ริการวชิาการแก่หน่วยงานท ัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน

      เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชนต่์อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของภูมภิาค

      และประเทศชาติ 

   3. สามารถอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปะและวฒันธรรม เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเป็นศูนยร์วมของชมุชน 

      และเป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคมของภาคใตแ้ละของประเทศ    
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 642.9316        1,137.3530     1,150.3933     485.8701        481.0711        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 273.9231        751.9390        810.6511        118.8366        126.0736        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 369.0085        385.4140        339.7422        367.0335        354.9975        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 369.0085       385.4140       339.7422       367.0335       354.9975       

1. ขยายการผลติพยาบาลเพิ่ม เพื่อแกป้ญัหา

การขาดแคลนพยาบาลที่จะตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีส่ามารถสรา้งงาน

ดว้ยตนเอง

รอ้ยละ - 1 1 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.6640       16.1360       11.7360       7.3360        2.9360        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.3200         6.1600          4.4800          2.8000          1.1200          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.3200         6.1600          4.4800          2.8000          1.1200          

2. ขยายการผลติแพทยเ์พิ่ม เพื่อแกป้ญัหา

การขาดแคลนแพทยท์ี่จะตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 100 100 100 - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 - -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 100 100 100 - -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีส่ามารถสรา้งงาน

ดว้ยตนเอง

รอ้ยละ - 1 1 - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 23.0755       20.2844       29.8580       -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 7.2000          2.8800          -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 7.2000          2.8800          -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. เพื่อวิจยัและพฒันา รวมทัง้ถา่ยทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่น าไปสู่

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิน่

และประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีน

ทรพัยส์นิทางปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

โครงการ 6 - - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของงานวจิยั

และงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่

ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาติ

รอ้ยละ 100 - - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของบทความ

วจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิใน reference journal 

หรอืในฐานขอ้มลูระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาติ

รอ้ยละ 95 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.8850        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. เพื่อผลติก าลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอ

ผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ

หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีส่ามารถสรา้งงาน

ดว้ยตนเอง

รอ้ยละ - 1 1 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.1739       14.1739       15.5923       17.1512       18.8663       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 78.0509         80.5970         83.3130         95.0665         90.3130         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 78.0509         80.5970         83.3130         95.0665         90.3130         

5. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

(ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอ

ผูส้  าเร็จการศึกษา

(ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ

หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน ระยะเวลา 1 ปี

(ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา 

(ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ)

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอ

ผูส้  าเร็จการศึกษา (ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ)

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ

หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี (ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ)

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีส่ามารถสรา้งงาน

ดว้ยตนเอง (ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี

รอ้ยละ - 1 1 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีส่ามารถสรา้งงาน

ดว้ยตนเอง (ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ)

รอ้ยละ - 1 1 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 201.7092     270.5530     62.1442       68.2944       74.9638       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 193.2920        190.7770        192.8948        222.9220        216.9220        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 193.2920       190.7770       192.8948       222.9220       216.9220       

6. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้รบับรกิารทีม่คีวามรูเ้พิม่ขึ้น

จากการเขา้รบับรกิาร

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 90 90 90 90 95
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละขององคค์วามรู ้

น าไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

รอ้ยละ - 80 80 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.8814       11.0152       16.0000       16.5000       17.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.0000         40.0000         40.0000         40.0000         40.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.0000         40.0000         40.0000         40.0000         40.0000         

7. เพื่อใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิ

สขุภาพเพื่อการศึกษาและวิจยั

อย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผลงานวจิยั

ดา้นการรกัษาพยาบาลทีน่ าไปใชป้ระโยชน์

โครงการ 25 25 28 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นการแพทย์

ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               418.2424     673.3206     7.0550        9.3075        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 33.1456         60.0000         14.0544         1.2450          1.6425          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 33.1456         60.0000         14.0544         1.2450          1.6425          

8. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สตินักศึกษาและชมุชน 

ในการพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิน่ และอนุรกัษ์

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผลงาน/

กจิกรรมทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

กจิกรรม 10 10 10 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนิสติ

นกัศึกษาทีเ่หน็ความส าคญั

ของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชน์

ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.5341        1.5341        2.0000        2.5000        3.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานยทุธศาสตร ์ 1 418.2424    666.1206    319.2000    

1. โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพ

การใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข

1 418.2424      666.1206      319.2000      

รวมทัง้สิ้น 1 418.2424    666.1206    319.2000    

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานยทุธศาสตร ์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  418,242,400  บาท

2. แผนงานยทุธศาสตร ์ 454,662,800                 

        แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชงิรุก 454,662,800                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 297,276,200                 

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 297,276,200                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -                      -                      751.9390            -                      751.9390            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-                      -                      297.2762            -                      297.2762            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

                   -                      -                14.1739                    -                14.1739

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                   -                      -              239.4627                    -              239.4627

ผลผลติที ่3 : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

                   -                      -                31.0903                    -                31.0903

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                11.0152                    -                11.0152

ผลผลติที ่5 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                 1.5341                    -                 1.5341

2. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

ดา้นสาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพ

เชิงรุก

-                      -                      454.6628            -                      454.6628            

โครงการที ่1 : โครงการผลติแพทยเ์พิม่                    -                      -                20.2844                    -                20.2844

โครงการที ่2 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่                    -                      -                16.1360                    -                16.1360

โครงการที ่3 : โครงการเพิม่ศกัยภาพ

การใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข

                   -                      -              418.2424                    -              418.2424

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           14.1739    -             14.1739    

-                -             14.1739      -              14.1739      

      8.1.1.2  เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 550 600 600 600 600

 ( - )

คน 1,000 1,000 1,100 1,100 1,150

 ( - )

คน 3,750 4,110 4,610 5,110 5,660

 ( 3,710 )

คน 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 14.1739 14.1739 15.5923 17.1512 18.8663

 ( 13.5150 )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

   - ผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นสงัคมศาสตรใ์นระดบัสูงใหม้มีาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

     ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมภาคใต ้และของประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  297,276,200

                  14,173,900      8.1.1    ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 92.2248        94.7709     98.9053      112.2177     109.1793     

ลา้นบาท 14.1739        14.1739     15.5923      17.1512      18.8663      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.1739       14.1739     15.5923      17.1512      18.8663      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 78.0509        80.5970     83.3130      95.0665      90.3130      

ลา้นบาท 78.0509       80.5970     83.3130      95.0665      90.3130      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

  - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

เงนิงบประมาณ

  - งบด าเนินงาน

  - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 14,173,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,173,900             บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,173,900             บาท

 1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 14,173,900             บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           239.4627   -             239.4627   

-                -             239.4627     -              239.4627     

      8.1.2.2  เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 480 480 500 500 500

 ( - )

คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( - )

คน 3,200 3,365 3,865 4,365 4,865

 ( 2,845 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( - )

ลา้นบาท 35.3173 35.3365 38.8060 42.6224 46.7047

 ( 32.7396 )

   - ผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระดบัสูงใหม้มีาตรฐาน

     ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมภาคใต ้และของประเทศ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานของหลกัสูตร

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                 239,462,700      8.1.2    ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 263.2344      336.1685   135.9863     157.8299     157.9122     

ลา้นบาท 165.9599      239.4627   38.8060      42.6224      46.7047      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 165.9599      239.4627   38.8060      42.6224      46.7047      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 97.2745        96.7058     97.1803      115.2075     111.2075     

ลา้นบาท 97.2745       96.7058     97.1803      115.2075     111.2075     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

  - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

  - งบด าเนินงาน

  - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 239,462,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 239,462,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 239,462,700           บาท

 1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 34,694,700             บาท

 2) ค่าครุภณัฑ์ 21,924,900             บาท

         (1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 23 รายการ (รวม 129 หน่วย) 16,172,900             บาท

         (2) ระบบปรบัอากาศหอ้งเรยีนหอ้งปฏบิตักิารสารสนเทศศาสตร ์   

             ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 1,200,000              บาท

         (3) ระบบการเรยีนการสอนทางไกล    

             ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 2,040,000              บาท

         (4) ระบบปฏบิตักิารออกแบบภายใน    

             ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 1,256,000              บาท

         (5) ระบบปฏบิตักิารภูมสิถาปตัยกรรม   

             ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 1,256,000              บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 182,201,300            บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม 6  

    ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 รายการ 182,201,300            บาท

4) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสมาชิกสมาคม 171,200                บาท

5) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ระยะที ่2 

   (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย) 470,600                บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           31.0903    -             31.0903    

-                -             31.0903      -              31.0903      

      8.1.3.2  เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 380 380 400 500 550

 ( - )

คน 500 630 680 730 840

 ( - )

คน 1,800 2,050 2,330 2,560 2,850

 ( 1,800 )

คน 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 21.2165 21.2165 23.3382 25.6720 28.2591

 ( 17.4245 )

ลา้นบาท 131.7668      125.1615   119.0527     133.3865     133.9736     

ลา้นบาท 35.7493        31.0903     23.3382      25.6720      28.2591      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 35.7493       31.0903     23.3382      25.6720      28.2591      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 96.0175        94.0712     95.7145      107.7145     105.7145     

ลา้นบาท 96.0175       94.0712     95.7145      107.7145     105.7145     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

  - เงนิรายได ้

  - งบด าเนินงาน

  - งบลงทนุ

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานของหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

หน่วย:ลา้นบาท

      8.1.3    ผลผลติที่ 3 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

   - ผลติและพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพในระดบัสูงใหม้มีาตรฐาน

     ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมภาคใต ้และของประเทศ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

                  31,090,300
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 31,090,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 31,090,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,090,300             บาท

 1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 21,216,500             บาท

 2) ค่าครุภณัฑ์ 9,873,800              บาท

         (1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 42 หน่วย) 5,287,800              บาท

         (2) เครื่องช ัง่ไฟฟ้าชนิด 6 ต าแหน่ง (digital balance  6 digits)   

             ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครื่อง 1,350,000              บาท

         (3) เครื่องวดัความสมดุลดว้ยการกรองแบบหลายตวัอย่าง     

             (Multi-equilibrium dialyzer)   

             ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครื่อง 1,436,000              บาท

         (4) ระบบลฟิท ์ต าบลไทยบรุ ีอ าเภอทา่ศาลา

             จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 1,800,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           11.0152    -             11.0152    

-                -             11.0152      -              11.0152      

      8.1.4.2  เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 75 80 85 90 90

 ( 42 )

คน 30,000 35,000 40,000 50,000 50,000

 ( 42,704 )

ครัง้ 550 600 700 800 800

 ( 867 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 15.8814 11.0152 16.0000 16.5000 17.0000

 ( 11.8156 )

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความแมน่ย าในการวนิิจฉยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการ

แลว้เสร็จระยะเวลาทีก่  าหนด

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ :  จ านวนตวัอย่างทีว่เิคราะห์

                  11,015,200

หน่วย:ลา้นบาท

      8.1.4    ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ

   - ใหบ้รกิารวชิาการแก่หน่วยงานต่างๆ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ในดา้นการใหค้ าปรกึษา

     และแนะน าการทดสอบ การส ารวจ รวมท ัง้การฝึกอบรมและการพฒันาอนัก่อใหเ้กดิองคค์วามรู ้

     ทีเ่ป็นประโยชนป์ระโยชนต่์อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของภูมภิาคและประเทศชาติ

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 55.8814        51.0152     56.0000      56.5000      57.0000      

ลา้นบาท 15.8814        11.0152     16.0000      16.5000      17.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.8814       11.0152     16.0000      16.5000      17.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 40.0000        40.0000     40.0000      40.0000      40.0000      

ลา้นบาท 40.0000       40.0000     40.0000      40.0000      40.0000      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

  - เงนิรายได ้

  - งบลงทนุ

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

  - งบด าเนินงาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 11,015,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,015,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,015,200             บาท

 1) เงนิอุดหนุนการบรกิารวชิาการ 11,015,200             บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.5.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           1.5341      -             1.5341      

-                -             1.5341       -              1.5341       

      8.1.5.2  เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 45 50 55 60 60

 ( 20 )

คน 27,000 30,000 35,000 40,000 40,000

 ( 34,227 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.5341 1.5341 2.0000 2.5000 3.0000

 ( 1.2641 )

ลา้นบาท 6.5341         6.5341      7.0000        7.5000        8.0000        

ลา้นบาท 1.5341         1.5341      2.0000        2.5000        3.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.5341         1.5341      2.0000       2.5000       3.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         5.0000      5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 5.0000         5.0000      5.0000       5.0000       5.0000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

  - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

  - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

  - งบด าเนินงาน

  - งบลงทนุ

  - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการ

ทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานโครงการ/กจิกรรม

ทีแ่ลว้เสร็จตามเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

                   1,534,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

   - อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปะและวฒันธรรมอนัเป็นจารตีประเพณีรวมท ัง้ศิลปะบรสุิทธิ์และศิลปะประยุกต ์

     เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็นศูนยร์วมของชมุชน และเป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม

      8.1.5    ผลผลติที่ 5 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

1. สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,534,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,534,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,534,100              บาท

 1) เงนิอุดหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,534,100              บาท
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บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           20.2844    -             20.2844    

-                -             20.2844      -              20.2844      

      8.2.1.6  เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 48 48  -  -  -

 ( - )

คน 48  -  -  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100  -  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100  -  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 23.0755 20.2844 29.8580  -  -

 ( 23.0755 )

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตราฐานของหลกัสูตร

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

    - เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแพทย ์โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

      8.2.1.2  สถานที่ด าเนินการ

   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช

      8.2.1.3  ระยะเวลาด าเนินการ     9  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2562)

      8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

    - เงนิงบประมาณ

    - เงนินอกงบประมาณ

                  20,284,400      8.2.1    โครงการที่ 1 :  โครงการผลติแพทยเ์พิ่ม

                  357,891,300

                  297,411,300

                   60,480,000

      8.2.1.1  วตัถปุระสงค ์

8.2  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก                  454,662,800

      8.2.1.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 304.8689      23.1644     29.8580      -               -               

ลา้นบาท 247.2689      20.2844     29.8580      -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 247.2689      20.2844     29.8580      -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 57.6000        2.8800      -               -               -               

ลา้นบาท 57.6000       2.8800      -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

  - เงนิรายได ้

  - งบด าเนินงาน

  - งบลงทนุ

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม 20,284,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 20,284,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,284,400             บาท

 1) เงนิอุดหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 20,284,400             บาท
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บาท

      8.2.2.2  สถานที่ด าเนินการ

บาท

บาท

    - เงนินอกงบประมาณ บาท

      8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           16.1360    -             16.1360    

-                -             16.1360      -              16.1360      

      8.2.2.6  เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน  - 40 40 40 40

คน 40  -  -  -  -

 ( - )

คน 120 120 80 40  -

 ( - )

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ลา้นบาท 14.6640 16.1360 11.7360 7.3360 2.9360

 ( 7.3320 )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานของหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                  134,133,000

                  107,253,000

                   26,880,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

      8.2.2.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ

    - เงนิงบประมาณ

                  16,136,000      8.2.2    โครงการที่ 2 :  โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม

      8.2.2.1  วตัถปุระสงค ์

    - เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จ.นครศรธีรรมราช

      8.2.2.3  ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 81.4290        22.2960     16.2160      10.1360      4.0560        

ลา้นบาท 69.1090        16.1360     11.7360      7.3360        2.9360        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 69.1090       16.1360     11.7360      7.3360       2.9360       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.3200        6.1600      4.4800        2.8000        1.1200        

ลา้นบาท 12.3200       6.1600      4.4800       2.8000       1.1200       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

  - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

  - งบด าเนินงาน

  - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

392



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 16,136,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,136,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,136,000             บาท

 1) เงนิอุดหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 16,136,000             บาท
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บาท

บาท

บาท

   - เงนินอกงบประมาณ บาท

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           418.2424   -             418.2424   

-                -             418.2424     -              418.2424     

      8.2.3.6  เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 30 40 30  -  -

 ( - )

ลา้นบาท  - 418.2424 673.3206 7.0550 131.8289

   - เงนิงบประมาณ

      8.2.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

                 418,242,400

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของโครงการตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ด าเนินการก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทย์

พรอ้มระบบสาธารณูปโภคแลว้เสร็จ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ด าเนินการก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยพ์รอ้มระบบสาธารณูปการ

                2,298,592,900

                1,954,883,900

                  343,709,000

      8.2.3    โครงการที่ 3 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุ

      8.2.3.1  วตัถปุระสงค ์

   1. เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีใ่นการเรยีนการสอนของนกัศึกษาส านกัวชิาแพทยศาสตร์

      และนกัศึกษาส านกัวชิา พยาบาลศาสตร ์ ส านกัวชิาเภสชัศาสตร ์ ส านกัวชิาสหเวชศาสตร์

      และส านกัสาธารณสุขศาสตร ์รวมถงึการเป็นแหลง่ฝึกอบรมแพทย ์ผูเ้ชีย่วชาญ พยาบาล

      และบคุลากรทางการแพทย ์ 

   2. เพือ่รองรบัผูป่้วยในระดบัตตยิภูม ิ(Tertiary Care) ในเขตภาคใตต้อนบน

      ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและครบวงจร  

   3. เพือ่เป็นแหลง่ใหเ้กดิการสรา้งงานวจิยัท ัง้ทางคลนิิก และงานวจิยัประยุกต์

      8.2.3.2  สถานที่ด าเนินการ

   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรธีรรมราช

      8.2.3.3  ระยะเวลาด าเนินการ     17  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2570)

      8.2.3.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 969.5826      478.2424   687.3750     8.3000        155.0929     

ลา้นบาท 724.4370      418.2424   673.3206     7.0550        131.8289     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 724.4370      418.2424   673.3206     7.0550       131.8289     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 245.1456      60.0000     14.0544      1.2450        23.2640      

ลา้นบาท 245.1456      60.0000     14.0544      1.2450       23.2640      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

  - งบด าเนินงาน

  - งบลงทนุ

  - งบเงนิอดุหนุน

  - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

  - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 418,242,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 418,242,400           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 418,242,400           บาท

 1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 418,242,400            บาท

  (1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทย์

      พรอ้มระบบสาธารณูปการ 418,242,400            บาท

    งบประมาณท ัง้สิ้น 2,128,000,000         บาท

    เงนินอกงบประมาณ 319,200,000            บาท

    เงนิงบประมาณ 1,808,800,000         บาท

    ปี 2554 - 2558 ตัง้งบประมาณ 724,437,000            บาท

    ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

    ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

    ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 418,242,400            บาท

    ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 666,120,600            บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ#และประโยชน์ที'คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

   มุง่ม ั�น     เป็นมหาวทิยาลยัที� ใฝ่เรยีนรู ้  
   มุง่สู่       ความเป็นเลศิในเทคโนโลยแีละการวจิยั   
   มุง่ธาํรง   ปณิธานในการสรา้งบณัฑติที� เก่งและด ี  
   มุง่สรา้ง   ชื� อเสยีงและเกยีรตภิมูใิหเ้ป็นที�ภมูใิจของประชาคม   
   มุง่กา้ว    ไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัช ั.นนาํในระดบัโลก

   1. พฒันาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรู ้พฒันานกัศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการ 
      มคุีณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี   
   2. พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบการเรยีนรูแ้ละ
      ระบบการบรหิารงานใหม้คุีณภาพอย่างต่อเนื� อง   
   3. วจิยัและนาํผลไปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการสรา้งองคค์วามรูแ้ละการพฒันาประชาคมไทย

   1. ผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีภายใน 1 ปี และผูใ้ชบ้ณัฑติ
      มคีวามพงึพอใจต่อผูส้าํเรจ็การศึกษา 
   2. สรา้งและพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ั.งผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส 
      และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สื�อ/แหลง่เรยีนรู ้
      ที�จดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (life long learning) 
   3. องคค์วามรูแ้ละสิ� งประดษิฐบ์นฐานของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที�นาํไปใชเ้พื�อแกไ้ขปญัหา
      ชมุชนทอ้งถิ�น และใหบ้รกิารวชิาการที�ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน สงัคม และเศรษฐกจิ
      เพื�อลดความเหลื�อมล ํ.าและเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

500,559,700                

512,857,800                
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัชี;วดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รวมทั;งสิ;น ลา้นบาท 2,907.5597     2,922.8578     3,301.8461     3,217.5198     3,301.0428     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 500.5597        512.8578        821.8461        677.5198        701.0428        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2,407.0000     2,410.0000     2,480.0000     2,540.0000     2,600.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2,407.0000     2,410.0000     2,480.0000     2,540.0000     2,600.0000     

1. เพื'อบรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน
ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน
การพฒันาตนเอง เพื'อเพิ'มศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี.วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร
นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 103.6682     84.5650       122.2880     127.3630     138.5540     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 760.0000        800.0000        820.0000        840.0000        860.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 760.0000       800.0000       820.0000       840.0000       860.0000       

2. เพื'อขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและสาขาที' ขาดแคลน เพื'อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศ

- ตวัชี.วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษาที� เขา้ร่วม
การจดัการศึกษาเชงิบูรณาการกบัการทาํงาน 
(ระบบทวภิาคี/สหกิจศึกษา)

คน 350 370 390 410 430

- ตวัชี.วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระใน
สาขาที� เกี� ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 75 75

- ตวัชี.วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑติที�มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

- ตวัชี.วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็
การศึกษาที�สามารถสรา้งงานและประกอบอาชพี
อสิระ

รอ้ยละ 2 2 2 2 2

- ตวัชี.วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของหลกัสูตร
ระดบัอดุมศึกษาที� ผ่านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในหรอืเทยีบเท่าระดบัดี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 389.1291     420.5304     690.6861     540.0348     552.1168     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,378.0000     1,320.0000     1,340.0000     1,360.0000     1,380.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1,378.0000     1,320.0000     1,340.0000     1,360.0000     1,380.0000     

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี;วดั

398



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัชี;วดั หน่วยนบั ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชี;วดั

3. เพื'อเสรมิสรา้งค่านิยมใหน้กัศึกษา และชมุชน
ในการอนุรกัษ ์ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี.วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการที� เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรม
ไทย

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        1.0000        2.0000        3.0000        3.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 9.0000          10.0000         10.0000         10.0000         10.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 9.0000          10.0000         10.0000         10.0000         10.0000         

4. เพื'อวจิยัและพฒันารวมทั;งถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที' นําไปสูก่ารพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ'นและประเทศ

- ตวัชี.วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั 
นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์ที� ไดร้บัการเผยแพร่/
ตีพมิพ ์ในวารสารระดบัชาติ
และระดบันานาชาติ

เรื� อง 400 400 420 440 450

- ตวัชี.วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั 
นวตักรรม ที� ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง
ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

เรื� อง 10 10 10 12 14

- ตวัชี.วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนบทความวจิยัที�
ไดร้บัการอา้งองิ (citation) ในฐานขอ้มลู
ระดบัชาติหรอืระดบันานาชาติ

เรื� อง 1,000 1,000 1,050 1,080 1,100

- ตวัชี.วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผลงานวจิยั 
นวตักรรม งานสรา้งสรรค ์ที�นาํไปใชป้ระโยชน์
หรอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิ�น

รอ้ยละ 70 70 80 80 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.7624        6.7624        6.8720        7.1220        7.3720        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 260.0000        280.0000        310.0000        330.0000        350.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 260.0000       280.0000       310.0000       330.0000       350.0000       

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที� ไดต้ ั.งงบประมาณในปี 2561 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื� องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื;นฐาน 1 149.6227    187.4133    -              -              243.3936    

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1 149.6227      187.4133      -                -                243.3936      

รวมทั;งสิ;น 1 149.6227    187.4133    -              -              243.3936    

เหตุผลความจาํเป็นในการตั;งงบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื;นฐาน
1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที�ตอ้งดาํเนินการต่อเนื� อง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  149,622,700  บาท

        แผนงานพื.นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 506,095,400                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

1. แผนงานพื;นฐาน 512,857,800                 
        แผนงานพื.นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 6,762,400                        
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
รวมทั;งสิ;น -                      -                      512.8578            -                      512.8578            

1. แผนงานพื;นฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-                      -                      6.7624               -                      6.7624               

ผลผลติที�  1 : ผลงานวจิยัเพื�อถ่ายทอด
เทคโนโลยี

                   -                      -                 6.7624                    -                 6.7624

2. แผนงานพื;นฐานดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-                      -                      506.0954            -                      506.0954            

ผลผลติที�  1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                   -                      -              420.5304                    -              420.5304

ผลผลติที�  2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                84.5650                    -                84.5650

ผลผลติที�  3 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                 1.0000                    -                 1.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           6.7624      -             6.7624      

-                -             5.0720       -              5.0720       

-                -             1.6904       -              1.6904       

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื� อง 400 400 420 440 450

 ( 194 )

เรื� อง 50 50 55 60 60

 ( 30 )

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

 ( 80 )

ลา้นบาท 6.7624 6.7624 6.8720 7.1220 7.3720

 ( 3.3800 )

      8.1.1  ผลผลติที'  1 :  ผลงานวจิยัเพื'อถ่ายทอดเทคโนโลยี

 วตัถปุระสงค ์:

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

      8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที�
ไดร้บัจดัสรร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานวจิยัที�ตีพมิพใ์น
วารสารวชิาการนานาชาติ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรมที�นาํไปใช ้
ประโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที� แลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที�กาํหนด

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั;งสิ;น
1. งานวจิยัเพื�อสนบัสนุนโครงการบณัฑติศึกษา

2. การบรหิารงานวจิยัเพื�อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัชี;วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

8.1  แผนงานพื;นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    6,762,400

                   6,762,400

 - เพื�อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เสรมิสรา้งการเรยีนการสอน และรากฐานทางวชิาการใหแ้ขง็แกร่ง
   โดยผสมผสานเขา้กบัการบรหิารวชิาการ 
 - เพื�อแกป้ญัหาและพฒันาประเทศในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ� งแวดลอ้ม  
 - เพื�อสรา้งสทิธปิระโยชนจ์ากงานวจิยั และร่วมมอืกบัภาครฐัและเอกชน นาํผลงานสู่สงัคม

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
ลา้นบาท 266.7624      286.7624   316.8720     337.1220     357.3720     

ลา้นบาท 6.7624         6.7624      6.8720        7.1220        7.3720        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.7624         6.7624      6.8720       7.1220       7.3720       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 260.0000      280.0000   310.0000     330.0000     350.0000     

ลา้นบาท 260.0000      280.0000   310.0000     330.0000     350.0000     
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที� ไดต้ ั.งงบประมาณในปี 2561 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื� องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทั;งสิ;น

เงนิงบประมาณ

ตวัชี;วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี 6,762,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,762,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,762,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1,690,400              บาท

2) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวจิยับณัฑติศึกษา 5,072,000              บาท
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บาท

บาท

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           420.5304   -             420.5304   

-                -             420.5304     -              420.5304     

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
คน 4,550 3,900 4,300 4,300 4,400

 ( 339 )
คน 5,690 5,300 5,370 5,400 5,480

 ( - )
คน 19,650 17,800 18,000 18,300 18,500

 ( 16,764 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100
 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 168.6078 163.9077 183.2728 190.0348 192.1168

 ( 84.3000 )

ลา้นบาท 1,767.1291    1,740.5304 2,030.6861   1,900.0348   1,932.1168   

ลา้นบาท 389.1291      420.5304   690.6861     540.0348     552.1168     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 389.1291      420.5304   690.6861     540.0348     552.1168     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1,378.0000    1,320.0000 1,340.0000   1,360.0000   1,380.0000   

ลา้นบาท 1,378.0000    1,320.0000 1,340.0000  1,360.0000  1,380.0000  
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที� ไดต้ ั.งงบประมาณในปี 2561 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื� องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

      8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

      8.2.1  ผลผลติที'  1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
              วตัถปุระสงค ์:

8.2  แผนงานพื;นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  506,095,400

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที� ไดร้บั
จดัสรร

รวมทั;งสิ;น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที�คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรภายในระยะเวลาที�กาํหนด

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที� เขา้ใหม่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทั;งสิ;น
1. จดัการเรยีนการสอน

ตวัชี;วดั/
แหล่งเงนิ

                 420,530,400

 เพื�อผลติบณัฑติที�มคีุณภาพ เป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม (Social Change Agent) 
 มค่ีานิยมที�ด ีมศีกัยภาพและความสามารถ และมคีวามเป็นผูน้าํ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 420,530,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 420,530,400           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 420,530,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 120,764,100            บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 70,137,100             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 17 รายการ (รวม 54 หน่วย) 10,629,900             บาท

(2) กลอ้งถ่ายภาพความเขม้เสยีง 

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,733,800              บาท

(3) เครื่องตดัและแกะสลกัวสัดุอโลหะความละเอยีดสูงดว้ยระบบเลเซอร ์

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(4) เครื่องวเิคราะหป์รมิาณโลหะหนกัในสารละลาย   

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,300,000              บาท

(5) เครื่องวดัขนาดอนุภาคระดบันาโนเมตร (Particle Size Analyzer)   

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,800,000              บาท

(6) ชุดสตูดโิอแอนิเมชนัและการถ่ายภาพ 

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,012,500              บาท

(7) ชุดทดสอบและพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยทีางปญัญา   

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,195,000              บาท

(8) ชุดปฏบิตักิารระบบเครอืข่าย 

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,091,400              บาท

(9) ชุดปฏบิตักิารสอนงานส ารวจ   

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,674,500              บาท

(10) เครื่อง CNC Router 

     แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,500,000              บาท

(11) ระบบประตูเขา้และออกอตัโนมตั ิ

     แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,800,000              บาท

(12) เตาเผาอุณหภูมสูิง ต าบลรางบวั อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 เครื่อง 1,900,000              บาท

(13) เครื่องทดสอบสมบตัทิางกล 

      แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000              บาท

(14) ระบบแมข่่ายเสมอืนเพือ่ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

      แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,800,000              บาท

(15) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลดว้ยเทคนิคโครมาโตกราฟีระดบัตน้แบบ 

      แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 7,400,000              บาท

(16) เครื่องกรองไหลขวางเพือ่การขยายขนาด 

      แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,900,000              บาท
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(17) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลระดบัหอ้งปฏบิตักิาร 

      แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,700,000              บาท

(18) ถงัหมกัจลุนิทรยีร์ะดบัหอ้งปฏบิตักิารไปจนถงึขยายขนาด 

      พรอ้มระบบสนบัสนุน แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน 

      กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 11,800,000             บาท

(19) เครื่องปัน่เหวีย่งแบบตัง้พื้น 

      แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,400,000              บาท

(20) เครื่องอ่านผลปฏกิิรยิาบนไมโครเพลท 

      แขวงทา่ขา้ม เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,800,000              บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 186,485,600            บาท

(1) อาคารการเรยีนรูพ้หวุทิยาการ 

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 หลงั 149,622,700            บาท

 งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 149,622,700            บาท

 ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 187,413,300            บาท

(2) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 6,054,600              บาท

(3) ปรบัปรุงสนามฟตุบอลและจดัท าลูว่ ิง่ยางสงัเคราะห ์

    แขวงบางมด เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 30,808,300             บาท

4) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ ระยะที ่2 1,351,000              บาท

5) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายทนุนกัศึกษาเรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ 308,000                บาท

6) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการพื้นทีบ่างขนุเทยีน 8,788,500              บาท

7) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนส าหรบัภาคตะวนัตก

   ของอาเซยีนเพือ่พฒันาบคุลากรศตวรรษที ่21 32,696,100             บาท
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บาท

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           84.5650    -             84.5650    

-                -             84.5650      -              84.5650      

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 1,120 1,150 1,150 1,200 1,200

 ( 484 )
คน 20,000 20,000 20,500 21,000 22,000

 ( 8,576 )

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

 ( 85 )

ลา้นบาท 103.6682 84.5650 122.2880 127.3630 138.5540

 (51.8300 )

ลา้นบาท 863.6682      884.5650   942.2880     967.3630     998.5540     

ลา้นบาท 103.6682      84.5650     122.2880     127.3630     138.5540     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 103.6682      84.5650     122.2880     127.3630     138.5540     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 760.0000      800.0000   820.0000     840.0000     860.0000     

ลา้นบาท 760.0000      800.0000   820.0000     840.0000     860.0000     
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที� ไดต้ ั.งงบประมาณในปี 2561 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื� องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      8.2.2  ผลผลติที'  2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ

 วตัถปุระสงค ์:

      8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

      8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื�น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที�กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม
งบประมาณที� ไดร้บัจดัสรร

รวมทั;งสิ;น

เงนิงบประมาณ

รวมทั;งสิ;น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน
กระบวนการใหบ้รกิาร

ตวัชี;วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ
แก่สงัคม

                  84,565,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

 เพื�อเสรมิสรา้งใหช้มุชนและเศรษฐกิจฐานรากเขม้แขง็ ทนัการเปลี�ยนแปลงของประเทศ
 และของโลกในอนาคต
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 84,565,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 84,565,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 84,565,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 1,135,600              บาท

2) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 45,429,400             บาท

3) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการพฒันาโรงงานตน้แบบ

   ผลติยาวคัซนีและสารมลูค่าสูงในทางการแพทย์ 38,000,000             บาท
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บาท

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื'น รวม
-              -           1.0000      -             1.0000      

-                -             1.0000       -              1.0000       

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*
โครงการ 35 37 40 40 42

 ( 22 )

คน/ปี 16,300 16,500 17,000 17,200 17,500

 ( 6,250 )

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

 ( 80 )

ลา้นบาท 1.0000 1.0000 2.0000 3.0000 3.0000
 ( 0.4000 )

ลา้นบาท 10.0000        11.0000     12.0000      13.0000      13.0000      

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      2.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      2.0000       3.0000       3.0000       
ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.0000         10.0000     10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท 9.0000         10.0000     10.0000      10.0000      10.0000      
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที� ไดต้ ั.งงบประมาณในปี 2561 ที�จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื� องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอื�น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที� แลว้เสรจ็ตาม
ระยะเวลาที�กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
ตามงบประมาณที� ไดร้บัจดัสรร

รวมทั;งสิ;น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที�บรรลุผลตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ

รวมทั;งสิ;น
1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัชี;วดั/
แหล่งเงนิ

หน่วยนบั

งบประมาณ

      8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   1,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

      8.2.3  ผลผลติที'  3 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

              วตัถปุระสงค ์:

      8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

  - เพื�อส่งเสรมิและสรา้งจติสาํนึกใหบุ้คลากรและนกัศึกษาร่วมกนัฟื. นฟู สงวนรกัษา 
    และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ  
  - ส่งเสรมินกัศึกษา บุคลากรใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณเชงิวชิาชพี 
    และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื� นไดใ้นสงัคม
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

1,024,351,800             

1,721,163,300             

   2. มหาวทิยาลยัสามารถสรา้งและพฒันาองคค์วามรูใ้นดา้นต่าง ๆ ทีจ่  าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 

      ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยทีีส่รา้งมูลค่าเพิม่ในทางเศรษฐกจิ และเสรมิสรา้งศกัยภาพ

      การแข่งขนัของประเทศไดอ้ย่างต่อเน่ือง

   3. มหาวทิยาลยัสามารถใหบ้รกิารวชิาการจากองคค์วามรูด้า้นต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

      แก่ประชาชน ชุมชนและสงัคม ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน 

      สามารถตอบสนองการพฒันาศกัยภาพของประชาชนและสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

   มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวทิยาลยัขนาดกลางทีม่คุีณภาพและมาตรฐานการศึกษา

   ในระดบัสากล มคีวามเป็นเลศิในศิลปะและวทิยาการสาขาต่าง ๆ เพือ่เป็นแหลง่ผลติ

   และพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คุีณภาพของประเทศและอนุภูมภิาคลุม่แม่น า้โขง

   และเป็นแหลง่สรา้งสมและพฒันาองคค์วามรูใ้นดา้นต่าง ๆ ควบคู่กนัไปกบัการน าองคค์วามรู ้

   ในมหาวทิยาลยัออกไปสู่การประยุกตใ์ชใ้นสงัคมและภาคอตุสาหกรรมของประเทศ

   ในขณะเดยีวกนัก็มุ่งเนน้การศึกษาและพฒันาศิลปวฒันธรรมของชาต ิรวมท ัง้การอนุรกัษ์

   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

   1. การผลติบณัฑติ

   2. การวจิยั

   3. การบรกิารวชิาการแก่สงัคม

   4. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

   5. การพฒันาสงัคมและชุมชน

   6. การร่วมมอืกบัภาคเอกชนและหน่วยงานภาครฐัเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

   1. มหาวทิยาลยัสามารถผลติบณัฑติและพฒันาก าลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

      ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ และดา้นสงัคมศาสตร ์ไดต้ามเป้าหมายทีก่  าหนดไว ้

      อย่างมคุีณภาพตามมาตรฐานทางวชิาการและวชิาชีพช ัน้สูง สามารถตอบสนอง

      ความตอ้งการของสงัคมและการพฒันาประเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
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   4. มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ตลอดจนการอนุรกัษ์

      และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตไิดอ้ย่างย ัง่ยนื

   5. มหาวทิยาลยัสามารถผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่ไดต้ามเป้าหมายทีร่ฐับาลก าหนด 

      เพยีงพอต่อความตอ้งการของประเทศ

   6. มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินการก่อสรา้งและเปิดด าเนินการศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยั

      แม่ฟ้าหลวง ไดต้ามแผนและเป้าหมายทีร่ฐับาลก าหนดไว ้สามารถใหบ้รกิาร

      ดา้นการรกัษาพยาบาลแก่ประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนบนและเขตอนุภูมภิาคลุม่แม่น า้โขง 

      ตลอดจนเป็นสถานทีฝึ่กปฏบิตัขิองนกัศึกษาแพทยช์ ัน้คลนิิกของมหาวทิยาลยั

      ไดอ้ย่างมคุีณภาพและมาตรฐานวชิาชีพ

   7. มหาวทิยาลยัสามารถใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน

      และอนุภูมภิาคลุม่แม่น า้โขงไดอ้ย่างมคุีณภาพและครบวงจร
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,436.2717     2,144.4349     1,531.1484     802.2781        712.5292        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,024.3518     1,721.1633     1,096.3811     367.4977        276.8618        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 411.9199        423.2716        434.7673        434.7804        435.6674        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 411.9199       423.2716       434.7673       434.7804       435.6674       

1. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอ

ผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 952.7476     1,659.7291  996.5750     262.4526     165.5303     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 320.9457        311.3232        276.8014        275.5057        276.0692        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 320.9457       311.3232       276.8014       275.5057       276.0692       

2. เพื่อผลติก าลงัคนที่มีคุณภาพ

ตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอ

ผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 32.3044      17.3044      54.5163      58.6663      63.7548      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 14.5836         36.9037         50.7020         51.4427         51.6199         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 14.5836         36.9037         50.7020         51.4427         51.6199         

3. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

มคีวามรูเ้พิม่ขึ้นและน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์ร ทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.0646       7.8946       8.8711       9.7582       10.7340      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.2855         25.4987         23.8015         23.8022         23.8501         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25.2855         25.4987         23.8015         23.8022         23.8501         

4. ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิสขุภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจยัอย่างมีประสทิธิภาพ

และไดม้าตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนผลงานวจิยั

ดา้นการรกัษาพยาบาลทีน่ าไปใชป้ระโยชน์

ผลงาน 10 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้  าเร็จ

การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานสากล

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:โรงพยาบาล

ไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 34.4000      34.4000      34.4000      34.4000      34.4000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 23.7125         20.9565         47.7603         48.3266         48.3532         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 23.7125         20.9565         47.7603         48.3266         48.3532         

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นักศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิน่

และอนุรกัษท์ านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนผลงานทีม่ ี

การเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 27 27 29 31 34

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: รอ้ยละของนิสติ

นกัศึกษาทีเ่หน็ความส าคญัของ

ศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.8352       1.8352       2.0187       2.2206       2.4427       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 27.3926         28.5895         35.7021         35.7032         35.7750         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 27.3926         28.5895         35.7021         35.7032         35.7750         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

416



5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 96.6385     172.7813   -             -             130.3750   

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

1 96.6385       172.7813      -                -                130.3750      

แผนงานยทุธศาสตร ์ 2 1,346.0119 -             -             -             477.2823   

1. โครงการ : โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 2 1,346.0119    -                -                -                477.2823      

รวมทัง้สิ้น 3 1,442.6504 172.7813   -             -             607.6573   

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  96,638,500  บาท

2. แผนงานยทุธศาสตร ์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  1,346,011,900  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

 1. แผนงานพื้นฐาน 251,724,600                  

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 251,724,600                     

 2. แผนงานยทุธศาสตร ์ 1,469,438,700               

        แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชงิรุก 1,469,438,700                   

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -                      -                      1,721.1633          -                      1,721.1633          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-                      -                      251.7246            -                      251.7246            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

                   -                      -                17.3044                    -                17.3044

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                   -                      -                17.7934                    -                17.7934

ผลผลติที ่3 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

                   -                      -               206.8970                    -               206.8970

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -                 7.8946                    -                 7.8946

ผลผลติที ่5 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                 1.8352                    -                 1.8352

2. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้น

สาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก

-                      -                      1,469.4387          -                      1,469.4387          

โครงการที ่1 : โครงการผลติแพทยเ์พิม่                    -                      -            1,410.8347                    -            1,410.8347

โครงการที ่2 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่                    -                      -                24.2040                    -                24.2040

โครงการที ่3 : โครงการเพิม่ศกัยภาพ

การใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข

                   -                      -                34.4000                    -                34.4000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

      8.1.1    ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          17.3044    -            17.3044    

-                -             17.3044       -              17.3044       

      8.1.1.2    เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน  2,413 2,144 3,110 2,520 2,515

 ( - )

คน  2,535 2,515 2,520 2,515 2,520

 ( - )

คน  9,973 9,944 10,320 9,725 9,725

 ( 10,562 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท  32.3044 17.3044 54.5163 58.6663 63.7548

 (  20.6264  )

เพือ่ใหน้กัศึกษาดา้นสงัคมศาสตรเ์ป็นบณัฑติทีม่คุีณธรรม สตปิญัญา ความรู ้ทกัษะ

และน าความช านาญไปประกอบอาชพี เพือ่พฒันาชาต ิและสามารถด ารงชวีติ

รวมถงึการครองตนอย่างเหมาะสม

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  251,724,600

                  17,304,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 46.8880        54.2081     105.2183      110.1090     115.3747      

ลา้นบาท 32.3044        17.3044     54.5163       58.6663      63.7548       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 32.3044       17.3044     54.5163       58.6663      63.7548       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 14.5836        36.9037     50.7020       51.4427      51.6199       

ลา้นบาท 14.5836       36.9037     50.7020       51.4427      51.6199       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

420



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 17,304,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,304,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,304,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 17,036,400             บาท

2) เงนิอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิก 268,000                บาท
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      8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          17.7934    -            17.7934    

-                -             17.7934       -              17.7934       

      8.1.2.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน  750 621 856 895 895

 ( - )

คน 890 895 895 895 895

 ( - )

คน  3,057 2,985 3,259 3,298 3,298

 (  2,997 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 19.5850 17.7934 26.2888 28.0570 29.8734

 ( 13.8201 )

เพือ่ใหน้กัศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นบณัฑติทีม่คุีณธรรม สตปิญัญา ความรู ้

ทกัษะ และน าความช านาญไปประกอบอาชพี เพือ่พฒันาชาต ิและสามารถด ารงชวีติ

รวมถงึการครองตนอย่างเหมาะสม

                  17,793,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 80.6679        74.9987     141.9213      145.5186     147.5756      

ลา้นบาท 50.6528        17.7934     26.2888       28.0570      29.8734       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 50.6528       17.7934     26.2888       28.0570      29.8734       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 30.0151        57.2053     115.6325      117.4616     117.7022      

ลา้นบาท 30.0151       57.2053     115.6325      117.4616     117.7022      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

423



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 17,793,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,793,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,793,400            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 17,793,400             บาท
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      8.1.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          206.8970   -            206.8970   

-                -             206.8970      -              206.8970      

      8.1.3.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 512 539 625 643 643

 ( - )

คน 626 643 643 643 663

 ( - )

คน 2,468 2,571 2,739 2,773 2,809

 ( 2,144 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 42.3405 42.9585 56.4099 59.2916 62.4529

 ( 29.6862 )

เพือ่ใหน้กัศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพเป็นบณัฑติทีม่คุีณธรรม สตปิญัญา ความรู ้ทกัษะ

และน าความช านาญไปประกอบอาชพี เพือ่พฒันาชาต ิและสามารถด ารงชวีติ

รวมถงึการครองตนอย่างเหมาะสม

                 206,897,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 682.2055      339.7153   390.3601      217.3357     220.8199      

ลา้นบาท 542.6660      206.8970   229.1912      59.2916      62.4529       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 542.6660      206.8970   229.1912      59.2916      62.4529       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 139.5395      132.8183   161.1689      158.0441     158.3670      

ลา้นบาท 139.5395      132.8183   161.1689      158.0441     158.3670      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 206,897,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 206,897,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 206,897,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 29,758,500             บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 48,300,000             บาท

(1) ระบบโทรศพัท ์IP Telephone Set พรอ้มตดิต ัง้

    ประจ าอาคารปฏบิตักิารพื้นฐานดา้นสาธารณสุข ต าบลทา่สุด

    อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด 2,200,000              บาท

(2) ระบบควบคุมอาคารอตัโนมตั ิ(BAS) ต าบลทา่สุด อ าเภอเมอืงเชียงราย

    จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด 1,700,000              บาท

(3) ลฟิตโ์ดยสารพรอ้มอุปกรณ์ตดิต ัง้ ประจ าอาคารปฏบิตักิารพื้นฐาน

    ดา้นสาธารณสุข ต าบลทา่สุด อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด 9,700,000              บาท

(4) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองพรอ้มอุปกรณ์พรอ้มตดิต ัง้ ต าบลทา่สุด

    อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 เครื่อง 16,000,000             บาท

(5) กลอ้งวงจรปิด ต าบลทา่สุด อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด 6,700,000              บาท

(6) ระบบจ าหน่ายแกส๊ทางการแพทย ์ต าบลทา่สุด อ าเภอเมอืงเชียงราย

    จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด 12,000,000             บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 115,638,500           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 19,000,000            บาท

(2) เงนิอุดหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนอเนกประสงค ์พรอ้มระบบ

    สาธารณูปการ ต าบลทา่สุด อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 1 รายการ 96,638,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 96,638,500             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 172,781,300           บาท

4) เงนิอุดหนุนโครงการสรา้งเสรมิสุขภาพและธรรมชาตบิ  าบดั 13,200,000             บาท
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      8.1.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ  บาท

วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          7.8946      -            7.8946      

-                -             7.8946        -              7.8946         

      8.1.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 55 60 65 70 75

 ( 30 )

คน 44,000 49,000 54,000 59,000 64,900

 ( 11,368 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท  3.0646 7.8946 8.8711 9.7582 10.7340

 (  2.6011  )

ลา้นบาท 28.3501        33.3933     32.6726       33.5604      34.5841       

ลา้นบาท 3.0646         7.8946      8.8711         9.7582        10.7340       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 3.0646         7.8946      8.8711        9.7582       10.7340       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 25.2855        25.4987     23.8015       23.8022      23.8501       

ลา้นบาท 25.2855       25.4987     23.8015       23.8022      23.8501       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูท้างวชิาการ ทางการศึกษา ไวใ้ชป้ระโยชนใ์นการด ารงชวีติ

                    7,894,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บรกิารวชิาการ จดัอบรม/สมัมนา/เผยแพร่ความรู/้วเิคราะหท์ดสอบ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 7,894,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,894,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,894,600              บาท

1) เงนิอุดหนุนการบรกิารวชิาการ 7,894,600              บาท
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      8.1.5  ผลผลติที่ 5 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.5.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          1.8352      -            1.8352      

-                -             1.8352        -              1.8352         

      8.1.5.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 27 27 29 31 34

 ( 3 )

คน 9,700 9,700 10,600 11,600 12,700

 ( 4,460 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 1.8352 1.8352 2.0187 2.2206 2.4427

 ( 1.5518 )

ลา้นบาท 29.2278        30.4247     37.7208       37.9238      38.2177       

ลา้นบาท 1.8352         1.8352      2.0187         2.2206        2.4427         

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 1.8352         1.8352      2.0187        2.2206       2.4427         

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 27.3926        28.5895     35.7021       35.7032      35.7750       

ลา้นบาท 27.3926       28.5895     35.7021       35.7032      35.7750       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เพือ่สนบัสนุนใหน้กัศึกษา และประชาชนมหีลกัธรรมทางศาสนาและจรยิธรรม เป็นแนวทาง

ในการด ารงชวีติและอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ไดอ้ย่างมคีวามสุข ตลอดจนมคีวามภาคภูมใิจและร่วมมอื

สบืทอดศิลปะและวฒันธรรมของชาตใิหค้งอยูอ่ย่างย ัง่ยนื

                    1,835,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สบืสานศิลปวฒันธรรม ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลผุล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,835,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,835,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,835,200              บาท

1) เงนิอุดหนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1,835,200              บาท
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บาท

      8.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการผลติแพทยเ์พิ่ม บาท

      8.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

      8.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

      8.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     11  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2566)

      8.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

 - เงนินอกงบประมาณ บาท

      8.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          1,410.8347 -            1,410.8347 

-                -             1,410.8347   -              1,410.8347    

      8.2.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - - 32 32 128

คน 48 - - - -

 ( - )

คน 192 192 192 160 128

 ( 144 )

รอ้ยละ - - 100 100 100

รอ้ยละ - - 95 95 95

ลา้นบาท  36.3711 32.1228 91.5061 44.8000 68.8000

 (  25.4598  )

8.2  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก                1,469,438,700

               1,410,834,700

               3,873,112,700

               3,379,629,600

                 493,483,100

หน่วย:ลา้นบาท

เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแพทย ์โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,384.5874    1,532.1343 723.4910      164.1000     68.8000       

ลา้นบาท 1,012.4039    1,410.8347 723.4910      164.1000     68.8000       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 1,012.4039    1,410.8347 723.4910      164.1000     68.8000       

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 372.1835      121.2996   -                -               -                

ลา้นบาท 372.1835      121.2996   -               -              -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม 1,410,834,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,410,834,700         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,410,834,700         บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 32,700,000             บาท

(1) ลฟิตโ์ดยสารพรอ้มอุปกรณ์ตดิต ัง้ ประจ าอาคารศูนยก์ารแพทย์

    พรอ้มระบบสาธารณูปการ ต าบลทา่สุด อ าเภอเมอืงเชียงราย

    จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด 11,700,000             บาท

(2) ลฟิตโ์ดยสารพรอ้มอุปกรณ์ตดิต ัง้ ประจ าอาคารพเิคราะหบ์  าบดัโรค

    และบรกิาร พรอ้มระบบสาธารณูปการ ต าบลทา่สุด

    อ าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 1 ชุด 21,000,000             บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 1,346,011,900         บาท

(1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทย์

    พรอ้มระบบสาธารณูปการ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 1 รายการ 729,344,300           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,477,527,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ 258,567,300           บาท

เงนิงบประมาณ 1,218,959,700         บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 316,743,900           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 38,416,900             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 134,454,600           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 729,344,300           บาท

(2) เงนิอุดหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารพเิคราะหบ์  าบดัโรคและบรกิาร

    พรอ้มระบบสาธารณูปการ ต าบลทา่สุด อ าเภอเมอืง

    จงัหวดัเชียงราย 1 รายการ 616,667,600           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 616,667,600           บาท

3) เงนิอุดหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 32,122,800             บาท
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      8.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม บาท

      8.2.2.1   วตัถปุระสงค ์

      8.2.2.2   สถานที่ด าเนินการ

      8.2.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

      8.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

      8.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          24.2040    -            24.2040    

-                -             24.2040       -              24.2040       

      8.2.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 60 60 60 60

คน 60 - - - -

 ( - )

คน 240 240 180 120 60

 ( 240 )

รอ้ยละ - 100 100 100 100

รอ้ยละ - 95 95 95 95

ลา้นบาท  21.9960 24.2040 17.6040 11.0040 4.4040

 (  15.3972  )

                 105,600,000

                 105,600,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

                  24,204,000

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 48.3840        24.2040     17.6040       11.0040      4.4040         

ลา้นบาท 48.3840        24.2040     17.6040       11.0040      4.4040         

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 48.3840       24.2040     17.6040       11.0040      4.4040         

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท -                -             -                -               -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 24,204,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 24,204,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,204,000            บาท

1) เงนิอุดหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 24,204,000             บาท
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      8.2.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุ  บาท

      8.2.3.1   วตัถปุระสงค ์

      8.2.3.2   สถานที่ด าเนินการ

      8.2.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     10  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2569)

      8.2.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

 - เงนินอกงบประมาณ บาท

      8.2.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          34.4000    -            34.4000    

-                -             34.4000       -              34.4000       

      8.2.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 400 400 400 400 2,400

 ( 429 )

โครงการ 10 10 10 10 60

 ( - )

คน 28,800 31,600 34,700 38,100 323,300

 ( 42,014 )

คน 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000

 ( 589 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 34.4000 34.4000 34.4000 34.4000 206.4000

 ( 30.9607 )

                 557,285,700

                 344,000,000

                 213,285,700

หน่วย:ลา้นบาท

                  34,400,000

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัใหม้กีารบรกิารรกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาและวจิยั

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบัการศึกษา/ฝึกปฏบิตังิาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การรกัษาพยาบาล

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูป่้วยนอก

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูป่้วยใน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูศึ้กษา/ผูป้ฏบิตังิานผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง จงัหวดัเชยีงราย

เพือ่รองรบัการผลติและฝึกงานของนกัศึกษาสาขาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ และเพิม่ศกัยภาพ

การวจิยัดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลอย่างเป็นระบบมคุีณภาพมาตรฐาน
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 58.1125        55.3565     82.1603       82.7266      278.9298      

ลา้นบาท 34.4000        34.4000     34.4000       34.4000      206.4000      

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 34.4000       34.4000     34.4000       34.4000      206.4000      

ลา้นบาท -                -             -               -              -                

ลา้นบาท 23.7125        20.9565     47.7603       48.3266      72.5298       

ลา้นบาท 23.7125       20.9565     47.7603       48.3266      72.5298       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 34,400,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 34,400,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 34,400,000            บาท

1) เงนิอุดหนุนการปฎบิตักิารทางการแพทย์ 14,400,000             บาท

2) เงนิอุดหนุนโครงการทนัตกรรมบรมราชชนนี 10,000,000             บาท

3) เงนิอุดหนุนโครงการบรกิารแพทยท์างเลอืก 5,000,000              บาท

4) เงนิอุดหนุนโครงการสวนสมนุไพรและสวนพฤกษศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติ 5,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มุ่งพฒันามหาวทิยาลยัเป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนาระดบันานาชาต ิโดยจดัการศึกษา

   และพฒันาองคค์วามรูบู้รณาการกบัศาสตรส์มยัใหม่ ใหน้ าไปสู่การพฒันาจติใจและสงัคม

   1. ผลติบณัฑติและบคุลากรใหม้คุีณธรรมจรยิธรรม

   2. มุ่งส่งเสรมิการศึกษา คน้ควา้วจิยัใหก้า้วไปสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา

   3. ใหบ้รกิารทางวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาแก่คณะสงฆแ์ละสงัคมไทย

   4. ท านุบ ารุงและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมของสงัคมไทย และค่านิยมทีพ่งึประสงคใ์หเ้กดิขึ้น

      กบับคุคล องคก์ร และสงัคม

   5. บรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพตามหลกัธรรมภบิาล

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร

      ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/

      แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning)

      และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกป้ญัหาชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

1,263,896,700             

1,085,446,200             
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,503.5112     1,215.4462     1,356.6973     1,030.9972     1,030.9972     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,263.8967     1,085.4462     1,226.6973     900.9972        900.9972        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 239.6145        130.0000        130.0000        130.0000        130.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 239.6145       130.0000       130.0000       130.0000       130.0000       

1. เพื่อผลติก าลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้าน

ท าศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 654.0696     539.2537     573.6973     247.9972     247.9972     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 189.6145        80.0000         80.0000         80.0000         80.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 189.6145       80.0000         80.0000         80.0000         80.0000         

2. บรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารน าความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:งานบรกิารวชิาการ

แลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 526.7509     463.1163     560.0000     560.0000     560.0000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นักศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิน่ และอนุรกัษ์

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงาน/กจิกรรม

การเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศาสนา

ศิลปะและวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ/นกัศึกษา

เหน็ความส าคญัของการท านุบ ารุงศาสนา

ศิลปะและวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการ/กจิกรรมท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 83.0762      83.0762      93.0000      93.0000      93.0000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 50.0000         50.0000         50.0000         50.0000         50.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 50.0000         50.0000         50.0000         50.0000         50.0000         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 7 235.9597   325.7001   -             -             57.7830     

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 7 235.9597      325.7001      -                -                57.7830       

รวมทัง้สิ้น 7 235.9597   325.7001   -             -             57.7830     

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  7 รายการ  เป็นเงนิ  235,959,700  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 1,085,446,200               

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 1,085,446,200                   

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

444



7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -                      -                      1,085.4462          -                      1,085.4462          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-                      -                      1,085.4462          -                      1,085.4462          

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

                   -                      -               539.2537                    -               539.2537

ผลผลติที ่2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -               463.1163                    -               463.1163

ผลผลติที ่3 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                83.0762                    -                83.0762

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

      8.1.1    ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          539.2537  -            539.2537  

-                -             539.2537     -              539.2537     

      8.1.1.2  เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิเป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รูป/คน 5,350 5,350 5,200 5,200 5,200

 ( 5,660 )

รูป/คน 7,560 7,560 7,600 8,000 8,000

 ( 7,260 )

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

 ( 25,280 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( 90 )

รอ้ยละ 85 85 90 90 90

 ( 85 )

ลา้นบาท 138.8156 138.8156 248.5672 247.9972 247.9972

 ( 69.4078 )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน               1,085,446,200

                539,253,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

   เพือ่จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์เนน้วชิาการช ัน้สูงทางพระพทุธศาสนา

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรอืศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา 3 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 843.6841      619.2537   653.6973     327.9972     327.9972     

ลา้นบาท 654.0696      539.2537   573.6973     247.9972     247.9972     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 654.0696      539.2537   573.6973     247.9972     247.9972     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 189.6145      80.0000     80.0000      80.0000      80.0000      

ลา้นบาท 189.6145      80.0000     80.0000      80.0000      80.0000      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 539,253,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 539,253,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 539,253,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 73,457,000             บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 67,267,400             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 411 รายการ (รวม 2,757 หน่วย) 67,267,400             บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 333,170,700            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย) 37,211,000             บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารหอสมดุ วทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาต ิ1 หลงั -                         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 300,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 285,000,000            บาท

ปี 2555 - 2558 ตัง้งบประมาณ 103,650,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 181,350,000            บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนวทิยาลยัสงฆน์ครพนม 1 หลงั 19,008,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 118,800,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,940,000              บาท

เงนิงบประมาณ 112,860,000            บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 51,200,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,308,700             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 32,343,300             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 19,008,000             บาท

(4) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กันิสติ วทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาต ิต าบลล าไทร

    อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั 8,371,100              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 8,371,100              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 64,090,200             บาท
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(5) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีน วทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาต ิต าบลล าไทร

    อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั 37,457,900             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 37,457,900             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 28,006,000             บาท

(6) ค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆบ์รุรีมัย ์ต าบลเสมด็

    อ าเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์1 หลงั 46,123,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 117,360,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,868,000              บาท

เงนิงบประมาณ 111,492,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 22,412,400             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,163,400              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 46,123,400             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 36,792,800             บาท

(7) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม วทิยาเขตขอนแก่น ต าบลโคกสี

    อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 หลงั 19,589,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 19,589,100             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 15,461,100             บาท

(8) กลุม่อาคารเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ

    สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา

    วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน ต าบลมว่งตึด๊ อ าเภอภูเพยีง

    จงัหวดัน่าน 1 กลุม่ 105,410,200            บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 105,410,200            บาท
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(9) ค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆล์  าพนู ต าบลตน้ธง

    อ าเภอเมอืงล  าพนู จงัหวดัล  าพนู 1 หลงั 30,000,000             บาท

(10) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอ็ด ต าบลนิเวศน์

     อ าเภอธวชับรุ ีจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 หลงั 30,000,000             บาท

4) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการผลติบณัฑติ 55,358,600             บาท

5) เงนิอุดหนุนโครงการจดัการเรยีนการสอนวทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาติ 5,000,000              บาท

6) อุดหนุนโครงการจดัการเรยีนการสอนวทิยาลยัพระธรรมทูต 5,000,000              บาท
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8.1.2 ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          463.1163  -            463.1163  

-                -             463.1163     -              463.1163     

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

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

 ( 3,000,000 )

โครงการ 27 27 30 30 30

 ( 27 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 526.7509 463.1163 560.0000 560.0000 560.0000

 ( 263.3700 )

ลา้นบาท 526.7509      463.1163   560.0000     560.0000     560.0000     

ลา้นบาท 526.7509      463.1163   560.0000     560.0000     560.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 526.7509      463.1163   560.0000     560.0000     560.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                463,116,300

เพือ่บรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาแก่ชมุชนและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรกิารวชิาการแก่ชมุชน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการบรกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ 463,116,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 463,116,300           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 463,116,300           บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 55,585,900             บาท

2) เงนิอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 407,530,400            บาท
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8.1.3 ผลผลติที่ 3 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          83.0762   -            83.0762   

-                -             83.0762      -              83.0762      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 37 39 39 39 39

 ( 37 )

รูป/คน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

 ( 1,500,000 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 83.0762 83.0762 93.0000 93.0000 93.0000

 ( 41.5300 )

ลา้นบาท 133.0762      133.0762   143.0000     143.0000     143.0000     

ลา้นบาท 83.0762        83.0762     93.0000      93.0000      93.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 83.0762       83.0762     93.0000      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      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

                 83,076,200

เพือ่การท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาและรกัษาศิลปวฒันธรรมของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การท านุบ ารุงศาสนาศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 83,076,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 83,076,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 83,076,200             บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 83,076,200             บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   เป็นสถาบนัอดุมศึกษาทีผ่ลติบณัฑติซึง่มคีวามเป็นเลศิดา้นพระพทุธศาสนาระดบันานาชาติ

   ใหก้ารศึกษา วจิยั ส่งเสรมิและใหบ้รกิารวชิาการทางพระพทุธศาสนาแก่พระภกิษุ

   สามเณรและคฤหสัถ ์รวมท ัง้การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

   1. ผูส้  าเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการด าเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร

      ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/

      แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life Long Learning)

      และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่ าไปใชห้รอืแกป้ญัหาชุมชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั

603,636,800               

552,202,700               
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 710.3927        640.0427        763.1438        628.4442        586.0942        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 603.6368        552.2027        673.3038        538.6042        498.2542        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 106.7559        87.8400         89.8400         89.8400         87.8400         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 106.7559       87.8400         89.8400         89.8400         87.8400         

1. พระภกิษุสามเณรและคฤหสัถไ์ดศึ้กษา

เรยีนรู ้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละผูส้  าเร็จ

การศึกษาไดง้านท าตรงสาขา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

ไดง้านท า ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 309.7676     292.8651     353.6696     218.9700     178.6200     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 99.3999         79.8400         81.8400         81.8400         79.8400         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 99.3999         79.8400         81.8400         81.8400         79.8400         

2. การบรกิารทางวิชาการโดยถา่ยทอดองค ์

ความรูแ้ละเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มของสงัคมและชมุชนใหส้อดคลอ้ง

กบัการพฒันาและการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละผูเ้ขา้รบับรกิาร

น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บั

บรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละงานบรกิารวชิาการ

แลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 243.8692     209.3376     265.1342     265.1342     265.1342     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.5360          4.0000          4.0000          4.0000          4.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.5360          4.0000          4.0000          4.0000          4.0000          

3. การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ปกป้อง และเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนผลงานทีม่ ี

การเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 43 43 43 43 43

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละนิสตินกัศึกษา

ทีเ่หน็ความส าคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของงานโครงการ

แลว้เสร็จตามเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 50.0000      50.0000      54.5000      54.5000      54.5000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.8200          4.0000          4.0000          4.0000          4.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.8200          4.0000          4.0000          4.0000          4.0000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 4 27.5521     134.6996   -             -             9.1205      

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 4 27.5521       134.6996      -                -                9.1205         

รวมทัง้สิ้น 4 27.5521     134.6996   -             -             9.1205      

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  27,552,100  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน 552,202,700                  

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 552,202,700                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -                      -                      552.2027            -                      552.2027            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-                      -                      552.2027            -                      552.2027            

ผลผลติที ่1 : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

                   -                      -               292.8651                    -               292.8651

ผลผลติที ่2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -               209.3376                    -               209.3376

ผลผลติที ่3 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                50.0000                    -                50.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

459



8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

      8.1.1    ผลผลติที่ 1 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          292.8651  -            292.8651  

-                -             292.8651     -              292.8651     

      8.1.1.2  เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รูป/คน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

 ( 3,076 )

รูป/คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 ( 3,000 )

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

 ( 15,894 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 112.3850 112.3850 218.9700 218.9700 178.6200

 ( 78.6212 )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 552,202,700

                292,865,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

   เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา และการเรยีนรูท้ ัง้ระบบของมหาวทิยาลยัใหท้นัสมยัมากยิง่ขึ้น
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 409.1675      372.7051   435.5096     300.8100     258.4600     

ลา้นบาท 309.7676      292.8651   353.6696     218.9700     178.6200     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 309.7676      292.8651   353.6696     218.9700     178.6200     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 99.3999        79.8400     81.8400      81.8400      79.8400      

ลา้นบาท 99.3999       79.8400     81.8400      81.8400      79.8400      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 292,865,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 292,865,100           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 292,865,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 62,385,000             บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 12,570,500             บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 10 รายการ (รวม 64 หน่วย) 2,779,400              บาท

(2) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 15 รายการ (รวม 209 หน่วย) 4,744,200              บาท

(3) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย) 108,000                บาท

(4) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 179 หน่วย) 4,701,400              บาท

(5) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย) 237,500                บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 167,909,600            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 35 รายการ (รวม 46 หน่วย) 90,670,600             บาท

(2) ก่อสรา้งหอประชุมเฉลมิพระเกียรตสิรินิธร  1 หลงั -                         บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 344,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 344,000,000            บาท

ปี 2553 - 2558 ตัง้งบประมาณ 271,072,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 72,928,000             บาท

(3) ก่อสรา้งอาคารเรยีน วทิยาเขตลา้นนา 1 หลงั 21,604,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 80,990,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,049,500              บาท

เงนิงบประมาณ 76,940,500             บาท

ปี 2556 - 2558 ตัง้งบประมาณ 26,176,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 21,604,100             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 29,160,400             บาท
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(4) ก่อสรา้งอาคารเรยีน คสล. 3 ชัน้ วทิยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลยั

    ศูนยก์ารศึกษาปราจนีบรุ ีต าบลดงพระราม อ าเภอเมอืง

    จงัหวดัปราจนีบรุ ี1 หลงั 301,100                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 วทิยาเขตศรธีรรมาโศกราช ต าบลนาพรุ

    อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั 5,646,900              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 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 ตัง้งบประมาณ 5,646,900              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 32,611,200             บาท

(6) เขื่อนหนิเรยีง มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ต าบลศาลายา

    อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 10,000,000             บาท

(7) ก่อสรา้งร ัว้คอนกรตีเสรมิเหลก็ ระยะที ่2

    มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ต าบลศาลายา

    อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 12,000,000             บาท

(8) ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั

    วทิยาเขตรอ้ยเอ็ด ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืงรอ้ยเอ็ด

    จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(9) ปรบัปรุงภูมทิศัน ์มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ต าบลศาลายา

    อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 12,686,900             บาท

4) อุดหนุนค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการผลติบณัฑติ 50,000,000             บาท
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8.1.2 ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          209.3376  -            209.3376  

-                -             209.3376     -              209.3376     

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 65 57 57 57 57

 ( 18 )

รูป/คน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

 ( 4,665,072 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 243.8692 209.3376 265.1342 265.1342 265.1342

 ( 121.9348 )

ลา้นบาท 247.4052      213.3376   269.1342     269.1342     269.1342     

ลา้นบาท 243.8692      209.3376   265.1342     265.1342     265.1342     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 243.8692      209.3376   265.1342     265.1342     265.1342     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5360         4.0000      4.0000        4.0000        4.0000        

ลา้นบาท 3.5360         4.0000      4.0000       4.0000       4.0000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ

                209,337,600

เพือ่บรกิารวชิาการพระพทุธศาสนาแก่นกัศึกษาและประชาชนท ัว่ไป
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ 209,337,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 209,337,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 209,337,600           บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 65,134,200             บาท

2) เงนิอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 144,203,400            บาท
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8.1.3 ผลผลติที่ 3 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.3.1 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -          50.0000   -            50.0000   

-                -             50.0000      -              50.0000      

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 43 43 43 43 43

 ( 18 )

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

 ( 45,144 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 50.0000 50.0000 54.5000 54.5000 54.5000

 ( 50.0000 )

ลา้นบาท 53.8200        54.0000     58.5000      58.5000      58.5000      

ลา้นบาท 50.0000        50.0000     54.5000      54.5000      54.5000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 50.0000       50.0000     54.5000      54.5000      54.5000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.8200         4.0000      4.0000        4.0000        4.0000        

ลา้นบาท 3.8200         4.0000      4.0000       4.0000       4.0000       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลผุล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                 50,000,000

เพือ่ท  านุบ ารุงรกัษาศิลปวฒันธรรมประเพณีทีด่งีามของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 50,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 50,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,000,000             บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 50,000,000             บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้่ายงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัมหดิลมุ่งม ัน่ทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัอยู่ในอนัดบั 1 ใน 100 มหาวทิยาลยัทีด่ทีีสุ่ดของโลก

   ในปี 2573

   สรา้งความเป็นเลศิดา้นสุขภาพ ศาสตร ์ศิลป์ และนวตักรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพือ่สงัคมไทย

   และประโยชนสุ์ขแก่มวลมนุษยชาติ

   มหาวทิยาลยัมหดิล ด าเนินการขบัเคลือ่นภารกจิภายใตยุ้ทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั ซึง่สอดคลอ้งกบั

   ยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาต่างๆ รวมถงึนโยบายไทยแลนด ์4.0 โดยสรา้งความเขม้แขง็จากภายใน

   และเชื่อมโยงประเทศกบัประชาคมโลก บนหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง มหาวทิยาลยัมุ่งเนน้การสรา้งบณัฑติ

   ทีม่คุีณภาพ มหีลกัคิดทีถู่กตอ้ง มทีกัษะในการใชช้ีวติ การท างาน และการอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่ 

   สรา้งสภาพแวดลอ้ม และการใหค้วามรูท้ีส่นบัสนุนการสรา้งผูป้ระกอบการทีใ่ชน้วตักรรมและมุ่งช่วยเหลอื

   สงัคม สรา้งเครอืข่ายการวจิยักบัสถาบนัการศึกษาและสถาบนัวจิยัต่างๆท ัว่โลก สรา้งความร่วมมอืระหว่าง

   มหาวทิยาลยักบัเอกชนในการพฒันาผลงานวจิยัเชิงพาณิชย ์รวมถงึการยกระดบัการพฒันาการรกัษา

   พยาบาลและการสาธารณสุข การเตรยีมการรองรบัสงัคมผูสู้งอายุอย่างเป็นระบบ มคุีณภาพมาตรฐาน

   เป็นศูนยก์ลางสุขภาพในภูมภิาคเอเซยี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัมหิดล

4,702,582,500             

4,406,495,500             
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 39,926.4617    40,178.2907    41,640.1584    42,475.8716    42,974.1851    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,702.5825     4,406.4955     5,010.4793     4,985.8385     4,653.1159     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 35,223.8792    35,771.7952    36,629.6791    37,490.0331    38,321.0692    

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 35,223.8792    35,771.7952    36,629.6791    37,490.0331    38,321.0692    

1. เพื่อเพิ่มการผลติก าลงัคนดา้นสาธารณสขุ

และสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 851.1034     764.2566     756.7860     374.3860     329.2860     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. พฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนผลงานวจิยั

ดา้นการรกัษาพยาบาลทีน่ าไปใชป้ระโยชน์

ผลงาน 40 40 40 40 40

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้นการแพทย์

ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:โรงพยาบาลไดร้บั

การรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานทีก่  าหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,226.5782  2,589.8874  2,715.7845  2,956.5799  2,904.6324  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25,739.4878    27,264.1163    27,986.6110    28,670.7807    29,496.2148    

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25,739.4878    27,264.1163    27,986.6110    28,670.7807    29,496.2148    

3. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถา่ยทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่น าไปสู่

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิน่

และประเทศรวมทัง้ระดบัสากล

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการ

และกจิกรรมทีด่  าเนินการแลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.7681      6.2226       6.8448       7.5294       8.2824       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 60.8168         57.0600         62.1749         62.9275         63.6695         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 60.8168         57.0600         62.1749         62.9275         63.6695         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อขยายการผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดท้  างานตรงสาขา

รอ้ยละ 96 96 96 96 96

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอ

ผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 372.2483     286.0419     338.7259     372.5985     409.8584     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,218.6377     1,205.6663     1,104.6191     1,129.2268     1,154.8475     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1,218.6377     1,205.6663     1,104.6191     1,129.2268     1,154.8475     

5. เพื่อผลติก าลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดท้  างานตรงสาขา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอ

ผูส้  าเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของ

ผูส้  าเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านท า ศึกษาต่อ 

หรอืประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 697.4155     425.1695     512.1416     562.9621     618.8647     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 7,223.3301     6,009.3885     6,238.5089     6,346.7164     6,407.9417     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 7,223.3301     6,009.3885     6,238.5089     6,346.7164     6,407.9417     

6. เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้รบับรกิารน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 339.7599     275.0650     315.0130     346.5143     381.1657     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 965.2948        1,056.8912     1,098.7665     1,141.3128     1,185.6390     
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 965.2948       1,056.8912     1,098.7665     1,141.3128     1,185.6390     

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นักศึกษา

และชมุชนในการพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิน่

และอนุรกัษ ์ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จ านวนผลงาน

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 25 25 25 25 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัศึกษา

ทีเ่หน็ความส าคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.7711       0.7711       0.8482       0.9330       1.0263       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 16.3120         9.8689          12.3957         12.4659         12.7567         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 16.3120         9.8689          12.3957         12.4659         12.7567         

8. เพื่อผลติบณัฑติดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพที่มี

คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประเทศ เป็นบณัฑติที่มี

พหศุกัยภาพและเป็นผูน้ า

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ด าเนินการก่อสรา้ง

อาคารปรคีลนิิกและศูนยว์จิยั

สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์

เป็นไปตามแผนทีว่างไวไ้มน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 20 50 80 100 -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 196.9380     59.0814      364.3353     364.3353     -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 168.8040        126.6030        126.6030        -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 168.8040       126.6030       126.6030       -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 33.9500     97.2149     -             -             -             

1. ผลผลติ : ผูส้  าเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

2 33.9500       97.2149       -                -                -                

แผนงานยทุธศาสตร ์ 7 855.0299   1,279.6468 680.3949   -             4,122.6916 

1. โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพการ

ใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข

6 795.9485      915.3115      316.0596      -                3,700.6816    

2. โครงการ : โครงการอาคารปรคีลนิิกและ

ศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์

1 59.0814       364.3353      364.3353      -                422.0100      

รวมทัง้สิ้น 9 888.9799   1,376.8617 680.3949   -             4,122.6916 

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  33,950,000  บาท

2. แผนงานยทุธศาสตร ์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  7 รายการ  เป็นเงนิ  855,029,900  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

2. แผนงานยทุธศาสตร ์ 3,413,225,400               

        แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสุขและสรา้งเสรมิสุขภาพเชงิรุก 3,413,225,400                   

1. แผนงานพื้นฐาน 993,270,100                  

        แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 6,222,600                        

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 987,047,500                     
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -                      -                      4,406.4955          -                      4,406.4955          

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-                      -                      6.2226               -                      6.2226               

ผลผลติที ่1 : ผลงานวจิยั

เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

                   -                      -                 3.1374                    -                 3.1374

ผลผลติที ่2 : ผลงานวจิยั

เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

                   -                      -                 3.0852                    -                 3.0852

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-                      -                      987.0475            -                      987.0475            

ผลผลติที ่1 :  ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

                   -                      -                28.8266                    -                28.8266

ผลผลติที ่2 : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                   -                      -               286.0419                    -               286.0419

ผลผลติที ่3 : ผูส้  าเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

                   -                      -               396.3429                    -               396.3429

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    -                      -               275.0650                    -               275.0650

ผลผลติที ่5 : ผลงานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                 0.7711                    -                 0.7711

3. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้น

สาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก

-                      -                      3,413.2254          -                      3,413.2254          

โครงการที ่1 : โครงการผลติแพทยเ์พิม่                    -                      -               576.7706                    -               576.7706

โครงการที ่2 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่                    -                      -               116.9860                    -               116.9860

โครงการที ่3 : โครงการเร่งรดั

ผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน

                   -                      -                66.5000                    -                66.5000

โครงการที ่4 : โครงการเพิม่ศกัยภาพ

การใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข

                   -                      -            2,589.8874                    -            2,589.8874

โครงการที ่5 : โครงการอาคารปรคีลนิิก

และศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทย์

จกัรนีฤบดนิทร์

                   -                      -                59.0814                    -                59.0814

โครงการที ่6 : โครงการบูรณาการ

พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั

                   -                      -                 4.0000                    -                 4.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           3.1374      -            3.1374      

-                -              3.1374         -              3.1374         

8.1.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 10.1558 3.1374 3.4511 3.7962 4.1759

 ( - )

ลา้นบาท 38.6431       24.6349      26.1831       26.9696      27.4146        

ลา้นบาท 10.1558       3.1374       3.4511         3.7962        4.1759         

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 10.1558       3.1374       3.4511         3.7962       4.1759         

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 28.4873       21.4975      22.7320       23.1734      23.2387        

ลา้นบาท 28.4873       21.4975      22.7320       23.1734      23.2387       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละงบประมาณทีส่นบัสนุน

ในการด าเนินการเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายตน้ทนุเพือ่สนบัสนุน

การวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

รวมทัง้สิ้น

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                     6,222,600

                    3,137,400

เพือ่พฒันาศกัยภาพการวจิยั สรา้งองคค์วามรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยใีหเ้กดิ

การขบัเคลือ่นนวตักรรมเพือ่ตอบสนองทศิทางการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี 3,137,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,137,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,137,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 3,137,400              บาท
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8.1.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           3.0852      -            3.0852      

-                -              3.0852         -              3.0852         

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 7.6123 3.0852 3.3937 3.7332 4.1065

 ( - )

ลา้นบาท 39.9418       38.6477      42.8366       43.4873      44.5373        

ลา้นบาท 7.6123         3.0852       3.3937         3.7332        4.1065         

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 7.6123         3.0852       3.3937         3.7332       4.1065         

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 32.3295       35.5625      39.4429       39.7541      40.4308        

ลา้นบาท 32.3295       35.5625      39.4429       39.7541      40.4308       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละงบประมาณทีส่นบัสนุน

ในการด าเนินการเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายตน้ทนุเพือ่สนบัสนุน

การวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                    3,085,200

เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพ ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและพฒันานวตักรรม

เพือ่ตอบสนองทศิทางการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ 3,085,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,085,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,085,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 3,085,200              บาท
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บาท

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :   ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           28.8266    -            28.8266     

-                -              28.8266       -              28.8266       

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,719 1,246 1,556 1,661 1,600

 ( 501 )

คน 2,481 1,704 1,831 1,765 1,916

 ( 487 )

คน 7,576 6,462 7,001 7,179 7,389

 ( 6,699 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 27.6567 28.8266 41.6093 45.7702 50.3472

 ( - )

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรร์ะดบัสูงใหม้คุีณภาพ มคีวามพรอ้ม 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  987,047,500

                  28,826,600
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 2,719.5832    1,279.9031  1,210.4268    1,227.6903   1,255.0800    

ลา้นบาท 48.0721       28.8266      41.6093       45.7702      50.3472        

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 48.0721       28.8266      41.6093       45.7702      50.3472       

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 2,671.5111    1,251.0765  1,168.8175    1,181.9201   1,204.7328    

ลา้นบาท 2,671.5111    1,251.0765  1,168.8175    1,181.9201  1,204.7328    

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต :  ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 28,826,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 28,826,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 28,826,600            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 14,452,900             บาท

2) เงนิอุดหนุนการบรหิารจดัการ 885,400                บาท

3) เงนิอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนยศึ์กษา 777,700                บาท

4) เงนิอุดหนุนการศึกษาพเิศษ 8,370,000              บาท

5) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นมนุษยศาสตรแ์ละ

   สงัคมศาสตร ์(ทนุเรยีนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย) 340,600                บาท

6) เงนิอุดหนุนโครงการพหวุฒันธรรมอาเซยีน 1,000,000              บาท

7) เงนิอุดหนุนโครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 3,000,000              บาท
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8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           286.0419   -            286.0419   

-                -              286.0419      -              286.0419      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,114 2,144 2,423 2,622 2,910

 ( 230 )

คน 3,179 3,293 3,367 3,405 3,481

 ( 67 )

คน 10,558 11,395 12,213 12,998 13,687

 ( 8,658 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 272.5185 256.2706 338.7295 372.5985 409.8584

 ( - )

ลา้นบาท 1,590.8860    1,491.7082  1,443.3450    1,501.8253   1,564.7059    

ลา้นบาท 372.2483      286.0419    338.7259      372.5985     409.8584      

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 372.2483      286.0419    338.7259      372.5985     409.8584      

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 1,218.6377    1,205.6663  1,104.6191    1,129.2268   1,154.8475    

ลา้นบาท 1,218.6377    1,205.6663  1,104.6191    1,129.2268  1,154.8475    

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                 286,041,900

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบัสูงใหม้คุีณภาพ มคีวามพรอ้ม สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประเทศ และมคีวามสามารถในการหาองคค์วามรูใ้หมใ่นระดบัสากล
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 286,041,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 286,041,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 286,041,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 83,663,600             บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 29,771,300             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 10 รายการ (รวม 85 หน่วย) 16,397,500             บาท

(2) เครื่องผลติน า้บรสุิทธิ์ส  าหรบัหอ้งปฏบิตักิาร แขวงทุง่พญาไท

    เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,800              บาท

(3) ตูบ้ม่เชื้อแบบเขย่า แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,150,100              บาท

(4) ระบบอฒัจนัทรช์นิดปรบัเปลีย่นตามรูปแบบการแสดง ต าบลศาลายา

    อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 8,222,900              บาท

(5) แกรนดเ์ปียโน ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 ชุด 2,000,000              บาท

3) เงนิอุดหนุนการบรหิารจดัการ 200,000                บาท

4) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาเทคโนโลยแีหง่ภูมภิาคอุษาคเนย์ 100,000,000           บาท

5) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาก าลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ระยะที ่2

   (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย) 39,066,400             บาท

6) เงนิอุดหนุนโครงการ Teaching Excellence เพือ่พฒันาขดีสมรรถนะ

   ในศตวรรษที ่21 และส่งเสรมิการศึกษาขา้มพรมแดนทางดา้นวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 5,000,000              บาท

7) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนการสอนปฏบิตักิารชีววทิยา

    ส าหรบัเป็นพื้นฐานของผูเ้รยีนระดบัมหาวทิยาลยัในศตวรรษที ่21 8,000,000              บาท

8) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาการวจิยัและการเรยีนการสอนทางวศิวกรรม

   บูรณาการโดยเชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรมท ัง้ในและต่างประเทศ

   เพือ่ส่งเสรมิ Entrepreneurial University 6,340,600              บาท

9) เงนิอุดหนุนโครงการเพิม่ประสทิธิภาพการศึกษาผา่นแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์

   แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) 14,000,000             บาท
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8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           396.3429   -            396.3429   

-                -              396.3429      -              396.3429      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,872 3,495 3,713 3,922 4,024

 ( 167 )

คน 4,543 4,126 4,107 4,150 4,147

 ( 78 )

คน 15,194 14,670 15,398 15,776 15,986

 ( 13,429 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 235.8959 246.2962 270.5323 297.1919 326.5175

 ( - )

ลา้นบาท 5,201.1624    5,154.6549  5,540.2237    5,681.9882   5,771.7264    

ลา้นบาท 649.3434      396.3429    470.5323      517.1919     568.5175      

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 649.3434      396.3429    470.5323      517.1919     568.5175      

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 4,551.8190    4,758.3120  5,069.6914    5,164.7963   5,203.2089    

ลา้นบาท 4,551.8190    4,758.3120  5,069.6914    5,164.7963  5,203.2089    

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                 396,342,900

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพระดบัสูงใหม้คุีณภาพ มคีวามพรอ้มสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประเทศ และมคีวามสามารถในการหาองคค์วามรูใ้หมใ่นระดบัสากล

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 396,342,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 396,342,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 396,342,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 161,617,700           บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 57,282,900             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 54 รายการ (รวม 504 หน่วย) 26,132,100            บาท

(2) เครื่องมอืตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างาน แขวงทุง่พญาไท

    เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,495,700              บาท

(3) เครื่องใหก้ารรกัษาดว้ยคลืน่ช็อคเวฟ แขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั

    กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,400,000              บาท

(4) โครงการจดัหาครุภณัฑป์ระจ าอาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตรอ์เนกประสงค์

    ระยะที ่2 ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์1 รายการ 19,917,700             บาท

(5) ชุดเครื่องมอืตรวจวนิิจฉยัระดบัโมเลกุลแบบอุณหภูมเิสมอ

    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 2,000,000              บาท

(6) เครื่องท าแหง้แบบเยอืกแขง็ ต าบลสรา้งนกทา อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ

    จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 ชุด 1,498,000              บาท

(7) เครื่องวดัเน้ือสมัผสัผลติภณัฑ ์ต าบลสรา้งนกทา

    อ าเภอเมอืงอ านาจเจรญิ จงัหวดัอ านาจเจรญิ 1 ชุด 1,839,400              บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 100,453,800           บาท

(1) ปรบัปรุงทางเดนิเทา้มหีลงัคาคลุม (Coverway) ภายในพื้นทีก่ารศึกษา

    ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 โครงการ 21,003,800             บาท

(2) ศูนยป์ระมวลผลขอ้มลูจโีนมพรอ้มระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

    ประสทิธิภาพสูง แขวงศิรริาช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 งาน 35,000,000             บาท

(3) ปรบัปรุงอาคารเพือ่การเลี้ยงและการใชส้ตัวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร์

     สถาบนัชีววทิยาศาสตรโ์มเลกุล ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล

    จงัหวดันครปฐม 1 อาคาร 10,500,000             บาท

(4) อาคารศูนยฝึ์กปฏบิตัเิพือ่ความเป็นเลศิดา้นผลติภณัฑย์าและสมนุไพร 33,950,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 242,500,000           บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 64,662,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 95,388,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 48,500,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 33,950,000             บาท
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(5) อาคารศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนและวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 179,198,000           บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 60,300,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,683,100             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 97,214,900             บาท

4) เงนิอุดหนุนการบรหิารจดัการ 665,000                บาท

5) เงนิอุดหนุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาเภสชั 8,914,000              บาท

6) เงนิอุดหนุนการศึกษาส าหรบันกัศึกษาทนัตแพทย์ 8,557,500              บาท

7) เงนิอุดหนุนการศึกษาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ 10,000,000             บาท

8) เงนิอุดหนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 4,802,000              บาท

9) เงนิอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สรินิธร 13,050,000             บาท

10) เงนิอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ 5,000,000              บาท

11) เงนิอุดหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิารและการศึกษา 18,000,000             บาท

12) เงนิอุดหนุนโครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารศึกษาทางไกลและเครอืข่าย

     ดา้นการแพทยศิ์รริาช (Siriraj Center of Telemedicine  : SiTEL) 3,000,000              บาท

13) เงนิอุดหนุนโครงการเภสชัวทิยาเชิงระบบศิรริาชสู่

     ศูนยค์วามเป็นเลศิวจิยัสากล (SISP 2.0) 5,000,000              บาท
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8.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           275.0650   -            275.0650   

-                -              275.0650      -              275.0650      

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,747,352  1,719,589 1,729,739 1,740,189 1,751,139

 ( 928,463 )

ตวั 92,000  97,000 97,500 98,000 98,500

 ( 43,739 )

ตวั 96,000  84,000  84,300  84,500  84,500 

 ( 38,940 )

ศพ  4,300  4,300  4,300  4,300  4,300 

 ( 3,681 )

ตวัอยา่ง 34,600  35,200 35,400 35,500 35,800

 ( 18,921 )

รอ้ยละ 97 97 97 97 97

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 296.1599 274.2430 315.0130 346.5143 381.1657

 ( - )

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนตวัอย่างทีว่เิคราะห์

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความแมน่ย าในการวนิิจฉยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิปรมิาณ : จ านวนสตัวเ์ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จ านวนสตัวท์ดลอง

เชงิปรมิาณ : จ านวนการใหบ้รกิารชนัสูตรพลกิศพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เพือ่บรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมทีม่คุีณภาพมาตรฐานในระดบัสากลและสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

                 275,065,000
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,305.0547    1,331.9562  1,413.7795    1,487.8271   1,566.8047    

ลา้นบาท 339.7599      275.0650    315.0130      346.5143     381.1657      

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 339.7599      275.0650    315.0130      346.5143     381.1657      

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 965.2948      1,056.8912  1,098.7665    1,141.3128   1,185.6390    

ลา้นบาท 965.2948      1,056.8912  1,098.7665    1,141.3128  1,185.6390    

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 275,065,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 275,065,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 275,065,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 18,278,800             บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 822,000                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย) 822,000                บาท

3) เงนิอุดหนุนสถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั 2,500,000              บาท

4) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการชนัสูตรพลกิศพ 19,780,000             บาท

5) เงนิอุดหนุนเพือ่พฒันาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผูด้อ้ยโอกาส 19,150,000             บาท

6) เงนิอุดหนุนเพือ่บูรณะฟ้ืนฟูผูท้ีม่ใีบหนา้ ขากรรไกรบกพร่อง 7,000,000              บาท

7) เงนิอุดหนุนโครงการเสรมิสรา้งทนัตสุขภาพแก่ชุมชน 6,000,000              บาท

8) เงนิอุดหนุนดา้นเภสชัศาสตร์ 1,000,000              บาท

9) เงนิอุดหนุนศูนยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักีฬา 12,000,000             บาท

10) เงนิอุดหนุนโครงการเฝ้าระวงัตดิตามโรคจากสตัว ์ 30,000,000             บาท

11) เงนิอุดหนุนโครงการศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรมในภาวะวกิฤต 1,000,000              บาท

12) เงนิอุดหนุนการพฒันาและการใหบ้รกิารวชิาการทางดา้นโภชนาการ 4,200,000              บาท

13) เงนิอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้รกิารวชิาการเพือ่ป้องกนั

     และแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่น 2,394,000              บาท

14) เงนิอุดหนุนบรกิารวชิาการของวทิยาลยัราชสุดา 2,000,000              บาท

15) เงนิอุดหนุนบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม 3,500,000              บาท

16) เงนิอุดหนุนบรกิารวชิาการดา้นสุขภาพ 2,000,000              บาท

17) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย : กลุม่เดก็และวยัรุ่น

     และกลุม่ผูใ้หญ่และสูงอายุแบบครบวงจร 11,000,000             บาท

18) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 25,000,000             บาท

19) โครงการพฒันารูปแบบบรกิารดูแลและป้องกนัภาวะเบาหวานและความดนัเลอืดสูง 10,000,000             บาท

20) เงนิอุดหนุนโครงการนิทรรศการเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา

     มหาราชินีเพือ่สุขภาพผูพ้กิารทางการมองเหน็ 1,100,000              บาท

21) เงนิอุดหนุนศูนยท์นัตกรรมพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ

     สยามบรมราชกุมารแีละหน่วยทนัตกรรมเคลือ่นที่ 18,000,000             บาท

22) เงนิอุดหนุนโครงการจดัต ัง้หน่วยสนบัสนุนทางวชิาการเคลือ่นที่

     และระบบพีเ่ลี้ยงทีป่รกึษาของเดก็ในชุมชน 2,000,000              บาท

23) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการดูแลรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 15,000,000             บาท

24) เงนิอุดหนุนหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีส่  าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนในถิน่ทรุกนัดาร

     โรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 5,000,000              บาท

25) เงนิอุดหนุนโครงการจดัต ัง้ศูนยท์ดสอบเครื่องส าอางและเภสชัภณัฑท์างผวิหนงั 11,140,000             บาท
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26) เงนิอุดหนุนโครงการหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่เพือ่ยกระดบัคุณภาพบรกิาร

     ดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นทีห่า่งไกล 13,000,000             บาท

27) เงนิอุดหนุนโครงการศูนยแ์รกรบั ฟ้ืนฟู และกกักนัโรคสตัวป่์าของกลางและสตัวต่์างถิน่ 2,450,200              บาท

28) เงนิอุดหนุนบรกิารวชิาการและเผยแพร่นวตักรรม 750,000                บาท

29) เงนิอุดหนุนโครงการศูนยพ์ฒันาผลติภณัฑย์าและผลติภณัฑสุ์ขภาพ 8,000,000              บาท

30) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารหอสมดุและคลงัความรู ้ 4,000,000              บาท

31) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันามาตรฐานการศึกษาสู่สากล 12,000,000             บาท

32) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

     เพือ่การพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลศิ 5,000,000              บาท
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8.2.5  ผลผลติที่ 5 :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.5.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           0.7711      -            0.7711      

-                -              0.7711         -              0.7711         

8.2.5.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 25 25 25 25

 ( - )

คน 3,500 3,000 3,000 3,000 3,500

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.7711 0.7711 0.8482 0.9330 1.0263

 ( - )

ลา้นบาท 17.0831       10.6400      13.2439       13.3989      13.7830        

ลา้นบาท 0.7711         0.7711       0.8482         0.9330        1.0263         

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 0.7711         0.7711       0.8482         0.9330       1.0263         

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 16.3120       9.8689       12.3957       12.4659      12.7567        

ลา้นบาท 16.3120       9.8689       12.3957       12.4659      12.7567       

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลผุล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่  าหนด

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรม

                      771,100

เพือ่ท  านุบ ารุงและส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมในการสรา้งเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

และการธ ารงไวซ้ึง่ความเจรญิงอกงามทางสงัคม
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 771,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 771,100                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 771,100                บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 271,100                บาท

2) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 500,000                บาท

492



บาท

8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการผลติแพทยเ์พิ่ม บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     14  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           576.7706   -            576.7706   

-                -              576.7706      -              576.7706      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 68 68 68 192 576

 ( - )

คน 192 - - - -

 ( - )

คน 972 904 836 768 576

 ( 972 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

สาขาแพทยศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

สาขาแพทยศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่

สาขาแพทยศาสตร์

1. เร่งรดัการจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

               3,952,000,000

               3,952,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

8.3  แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก                3,413,225,400

                 576,770,600

เพือ่แกไ้ขปญัหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย ์โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอ

กบัความตอ้งการของประเทศ

มหาวทิยาลยัมหดิล
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 612.5894 576.7706 623.9000 307.2000 288.0000

 ( - )

ลา้นบาท 2,156.1294    576.7706    623.9000      307.2000     288.0000      

ลา้นบาท 2,156.1294    576.7706    623.9000      307.2000     288.0000      

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 2,156.1294    576.7706    623.9000      307.2000     288.0000      

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของโครงการตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม 576,770,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 576,770,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 576,770,600           บาท

1) เงนิอุดหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 576,770,600           บาท
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8.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           116.9860   -            116.9860   

-                -              116.9860      -              116.9860      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน - 290 290 290 290

คน 290 - - - -

 ( - )

คน 1,160 1,160 870 580 290

 ( 870 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 106.3140 116.9860 85.0860 53.1860 21.2860

 ( - )

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของโครงการตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

 สาขาพยาบาลศาสตร์

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัการจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

เพือ่แกไ้ขปญัหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอ

กบัความตอ้งการของประเทศ

มหาวทิยาลยัมหดิล

                 510,400,000

                 510,400,000

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

สาขาพยาบาลศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

 สาขาพยาบาลศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                 116,986,000
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 233.8560      116.9860    85.0860       53.1860      21.2860        

ลา้นบาท 233.8560      116.9860    85.0860       53.1860      21.2860        

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 233.8560      116.9860    85.0860       53.1860      21.2860       

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 116,986,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 116,986,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 116,986,000           บาท

1) เงนิอุดหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 116,986,000           บาท
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8.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการเรง่รดัผลติบณัฑติสาขาวิชาที่ขาดแคลน บาท

8.3.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     10  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2563)

8.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           66.5000    -            66.5000     

-                -              66.5000       -              66.5000       

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 124 124 124 - -

 ( - )

คน 30 30 30 30 -

 ( - )

คน 372 248 124 - -

 ( 372 )

คน 120 90 60 30 -

 ( 120 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( - )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลา

ทีก่  าหนด

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

สาขาทนัตแพทยศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู ่

สาขาแพทยศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จ านวนนกัศึกษาคงอยู่

สาขาทนัตแพทยศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา

สาขาแพทยศาสตร์

               1,743,634,000

               1,743,634,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนสาขาวชิาทีข่าดแคลน

                  66,500,000

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลนใหม้คุีณภาพ มคีวามพรอ้ม

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

มหาวทิยาลยัมหดิล
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เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 132.2000 66.5000 59.3000 6.0000 -

 ( - )

ลา้นบาท 1,631.3340    66.5000      39.8000       6.0000        -                

ลา้นบาท 1,631.3340    66.5000      39.8000       6.0000        -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 1,631.3340    66.5000      39.8000       6.0000       -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ

      - งบด าเนินงาน

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเร่งรดัผลิตบณัฑติสาขาวิชาที่ขาดแคลน 66,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 66,500,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 66,500,000            บาท

1) เงนิอุดหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้นแพทยศาสตร์ 46,000,000             บาท

2) เงนิอุดหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 20,500,000             บาท
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8.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุ บาท

8.3.4.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.4.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     12  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2571)

8.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

 - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           2,589.8874 -            2,589.8874 

-                -              -                -              -                

-                -              2,589.8874    -              2,589.8874    

8.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 9,424 9,360 9,373 9,442 9,448

 ( 7,358 )

งาน 449 431 434 441 442

 ( 270 )

ราย 6,725,913 6,903,828 7,022,704 7,144,670 7,279,890

 ( 3,547,342 )

ราย 148,532 156,031 157,592 159,395 159,991

 ( 73,949 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

 ( - )

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูป่้วยใน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษา/

ฝึกปฏบิตังิาน ผ่านเกณฑม์าตรฐานภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้รบัการศึกษา/ฝึกปฏบิตังิาน

เชงิปรมิาณ : จ านวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการรกัษาพยาบาล

เชงิปรมิาณ :  จ านวนผูป่้วยนอก

1. พฒันาสุขภาวะผูสู้งอายุ

2. พฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุข

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

               2,589,887,400

เพือ่รองรบัการผลติ และฝึกปฏบิตังิานของนกัศึกษาแพทย ์พยาบาล บคุลากรดา้นสาธารณสุข

และเพิม่ศกัยภาพการวจิยัดา้นการแพทย ์ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ

มคุีณภาพมาตรฐาน ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางสุขภาพในภูมภิาคเอเชยี

มหาวทิยาลยัมหดิล

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

             58,469,915,500

            399,735,868,300

            458,205,783,800

502



เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 909.5208 860.2509 1,000.4730 1,100.5203 1,210.5704

 ( - )

ลา้นบาท 32,811.2525  29,854.0037 30,702.3955  31,627.3606 333,210.7715 

ลา้นบาท 4,993.8514    2,589.8874  2,715.7845    2,956.5799   45,213.8123   

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 4,993.8514    2,589.8874  2,715.7845    2,956.5799  45,213.8123  

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 27,817.4011  27,264.1163 27,986.6110  28,670.7807 287,996.9592 

ลา้นบาท 27,817.4011  27,264.1163 27,986.6110  28,670.7807 287,996.9592 

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล

และส่งเสรมิสุขภาพเพือ่การศึกษาและวจิยั

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข 2,589,887,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,589,887,400         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,589,887,400         บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 244,637,700           บาท

2) ค่าครุภณัฑ์ 878,688,000           บาท

(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 44 รายการ (รวม 181 หน่วย) 57,847,000            บาท

(2) เครื่องอบฆ่าเชื้ออตัโนมตัชินิดอุณหภูมติ า่ดว้ยแกส๊เอทธิลนีออกไซด ์100%

    แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,200,000              บาท

(3) เครื่องฉายรงัสศีลัยกรรม พรอ้มอุปกรณ์ แขวงศิรริาช เขตบางกอกนอ้ย

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 256,000,000           บาท

(4) เครื่องฉายรงัสอีตัราปรมิาณรงัสสูีงแบบเทคนิคพเิศษ พรอ้มชุดก าหนด

    ต าแหน่ง แขวงศิรริาช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 175,200,000           บาท

(5) เครื่องฉายรงัสเีร่งอนุภาคแบบไอจอีารท์ ีพรอ้มอุปกรณ์ แขวงศิรริาช

    เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 152,000,000           บาท

(6) เครื่องเลเซอรช์นิดคารบ์อนไดออ๊กไซด ์ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

     จงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื่อง 2,147,000              บาท

(7) เครื่องปัน่เหวีย่ง แบบตัง้พื้น ความเร็วไมน่อ้ยกวา่ 4,200 อารพ์เีอ็ม 

     ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื่อง 2,700,000              บาท

(8) เตยีงผา่ศพ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 เตยีง 1,298,000              บาท

(9) เครื่องตดัชิ้นเน้ืออตัโนมตัภิายใตอุ้ณหภูมเิยอืกแขง็ ต าบลบางปลา 

     อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื่อง 1,600,000              บาท

(10) เครื่องตรวจทางรงัสขีองหลอดเลอืด (สองระนาบ) ต าบลบางปลา 

      อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด 45,000,000            บาท

(11) เครื่องเอกซเรยฟ์ลูโอโรสโคปีระบบดจิติอล ต าบลบางปลา 

      อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด 25,000,000            บาท

(12) เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นที ่ระบบดจิติอล ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี

      จงัหวดัสมทุรปราการ 2 ชุด 14,000,000            บาท

(13) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง ต าบลบางปลา 

      อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 2 ชุด 11,000,000            บาท

(14) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่งชนิดหิ้วถอื 

      ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด 3,000,000              บาท

(15) เครื่องเอกซเรยต์รวจสวนหวัใจและหลอดเลอืด ชนิดระนาบเดยีว 

      ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื่อง 29,000,000            บาท

(16) เครื่องช่วยหายใจ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

      6 เครื่อง 7,200,000              บาท
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(17) เครื่องดมยาสลบพรอ้มเครื่องช่วยหายใจในหอ้งเอ็ม อาร ์ไอ 

      ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื่อง 2,500,000              บาท

(18) เครื่องตดิตามคลืน่หวัใจและสญัญาณชีพพรอ้มชุดวดัแกส๊

      แบบเคลือ่นทีไ่ด ้ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

      จงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(19) เครื่องดมยาสลบพรอ้มเครื่องช่วยหายใจ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี

      จงัหวดัสมทุรปราการ 5 เครื่อง 7,500,000              บาท

(20) เครื่องตรวจและตดิตามคลืน่หวัใจและสญัญาณชีพพรอ้มชุดวดัแกส๊

      และภาควดัสญัญาณชีพชนิดโมดูลแบบมหีนา้จอ ต าบลบางปลา 

      อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 2 เครื่อง 2,700,000              บาท

(21) เครื่องตรวจและตดิตามคลืน่หวัใจและสญัญาณชีพ แบบตดิผนงั

      พรอ้มขอ้มลูสนบัสนุนการตดัสนิใจในการรกัษา ต าบลบางปลา 

      อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10 เครื่อง 12,000,000            บาท

(22) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปรมิาตรและความดนั

      ส าหรบัเดก็แรกเกิดถงึเดก็โต ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

      จงัหวดัสมทุรปราการ 4 เครื่อง 7,200,000              บาท

(23) เครื่องช่วยหายใจส าหรบัเดก็ชนิดความถีสู่ง ต าบลบางปลา 

      อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 3 เครื่อง 5,400,000              บาท

(24) เครื่องเฝ้าตดิตามการท างานของหวัใจและระบบไหลเวยีนโลหติ

      พรอ้มระบบศูนยก์ลาง  ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี

      จงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื่อง 2,000,000              บาท

(25) ชุดเครื่องดมยาสลบ ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 2,250,000              บาท

(26) เครื่องเอกซเรยเ์คลือ่นทีร่ะบบดจิติอล  ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล

      จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 5,500,000              บาท

(27) เครื่องมอืผา่ตดัตอ้กระจกดว้ยคลืน่ความถีสู่ง ต าบลศาลายา 

      อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 3,500,000              บาท

(28) เครื่องโฮลเ์มยีมเลเซอรส์  าหรบัผา่ตดัน่ิวในทางเดนิปสัสาวะ 

      ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 4,500,000              บาท

(29) เครื่องทดสอบสมรรถภาพหวัใจขณะออกก าลงักาย ต าบลเขาทอง 

      อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 2,000,000              บาท

(30) เครื่องตรวจบนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจตลอด 24 ชัว่โมง ต าบลเขาทอง

      อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(31) เครื่องตรวจหวัใจดว้ยคลืน่เสยีงสะทอ้นความถีสู่ง ต าบลเขาทอง 

      อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 6,000,000              บาท

(32) เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อจลุนิทรยีด์ว้ยไอน า้แบบอตัโนมตั ิ

      ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 600 ลติร ชนิด 2 ประตูสไลด ์

      ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 5,000,000              บาท
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(33) เครื่องลา้งและท าลายเชื้อโรคชนิดอตัโนมตั ิพรอ้มระบบเป่าแหง้ 

      ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 200 ลติร ชนิด 2 ประตู ต าบลเขาทอง 

      อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 2,400,000              บาท

(34) เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อดว้ยอุญหภูมติ า่ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซร ์

      ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 100 ลติร ชนิด 2 ประตูพรอ้มตดิต ัง้ 

      ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์1 รายการ 4,680,000              บาท

(35) เครื่อง drying cabinet แบบ 2 ประตู ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครีี

      จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 1,000,000              บาท

(36) เครื่องมอืผลติยาสมนุไพรขนาดกลาง ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครีี

      จงัหวดันครสวรรค ์1 รายการ 1,350,000              บาท

(37) โคมไฟผา่ตดัใหญ่โคมคู่ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครี ี

      จงัหวดันครสวรรค ์1 ชุด 1,450,000              บาท

(38) เตยีงผา่ตดัพรอ้มอุปกรณ์ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครี ี

      จงัหวดันครสวรรค ์1 ชุด 1,760,000              บาท

(39) เครื่องตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชีพ

      ระบบรวมศูนย ์4 เตยีง ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครี ี

      จงัหวดันครสวรรค ์1 ชุด 2,800,000              บาท

(40) เครื่องช่วยหายใจส าหรบัทารกแรก ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครี ี

      จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(41) เครื่องช่วยหายใจส าหรบัเดก็โตและผูใ้หญ่ ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครีี

      จงัหวดันครสวรรค ์2 เครื่อง 3,000,000              บาท

(42) เครื่องรกัษาความผดิปกตขิองเสน้เลอืดดว้ยเลเซอร ์ต าบลบางปลา 

      อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 เครื่อง 4,106,000              บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 850,948,500           บาท

(1) โครงการจดัหาระบบแก็สทางการแพทยศู์นยก์ารแพทยม์หดิลนครสวรรค์

    ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์1 รายการ 30,000,000             บาท

(2) ปรบัปรุงอาคารคณะเทคนิคการแพทยเ์พือ่การขบัเคลือ่นภารกิจ

     ศูนยค์วามเป็นเลศิการบรกิารทางเวชศาสตรช์นัสูตร และการสรา้งเสรมิ

     สุขภาพชุมชน (ชัน้ 4 ชัน้ 5 และงานระบบวศิวกรรมหลกั) 

     แขวงศิรริาช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 1 งาน 25,000,000             บาท
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(3) โครงการศูนยเ์รยีนรูแ้ละพฒันาสุขภาวะผูสู้งอายุแบบครบวงจรและ

    บรบิาลผูป่้วยระยะทา้ย ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี

    จงัหวดัสมทุรปราการ -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 659,821,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 197,946,300           บาท

เงนิงบประมาณ 461,874,700           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 69,281,300             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,122,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 188,735,400           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 188,735,400           บาท

(4) ก่อสรา้งศูนยก์ารแพทยพ์รอ้มระบบสาธารณูปโภค 410,308,800           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,230,000,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ 669,000,000           บาท

เงนิงบประมาณ 1,561,000,000         บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 146,773,300           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 85,394,300             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 325,655,800           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 410,308,800           บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 592,867,800           บาท

(5) ก่อสรา้งระบบทางสญัจรทางเดนิยกระดบั (Skywalk) 16,658,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 199,500,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 159,600,000           บาท

เงนิงบประมาณ 39,900,000             บาท

ปี 2557 - 2558 ตัง้งบประมาณ 6,000,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 483,800                บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,374,000             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 16,658,200             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 6,384,000              บาท
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(6) โครงการศูนยเ์รยีนรูแ้ละพฒันาสุขภาวะผูสู้งอายุแบบครบวงจรและ

    บรบิาลผูป่้วยระยะทา้ย (ระยะที ่2) ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี

    จงัหวดัสมทุรปราการ -                        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 363,783,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ 109,135,300           บาท

เงนิงบประมาณ 254,648,500           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 127,324,300           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 127,324,200           บาท

(7) อาคารศูนยก์ารแพทยม์หดิลนครสวรรค ์ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครีี

    จงัหวดันครสวรรค์ 218,672,500           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 380,300,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 74,708,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 86,919,500             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 218,672,500           บาท

(8) โครงการพฒันารามาธิบดสู่ีคณะแพทยศาสตรช์ ัน้น าในเอเชีย 150,309,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 5,130,000,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,565,000,000         บาท

เงนิงบประมาณ 2,565,000,000         บาท

ปี 2555 - 2558 ตัง้งบประมาณ 1,382,278,500         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 588,154,500           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 444,258,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 150,309,000           บาท

4) เงนิอุดหนุนการปฏบิตักิารทางการแพทย์ 539,613,200           บาท

5) เงนิอุดหนุนโครงการศูนยดู์แลและพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุอย่างครบวงจร 17,000,000             บาท

6) เงนิอุดหนุนการพฒันาศูนยก์ารแพทยม์หดิลนครสวรรค์ 18,000,000             บาท

7) เงนิอุดหนุนการพฒันาระบบบรกิารทางทนัตกรรมระดบัสูงกวา่ตตยิภูมิ 18,000,000             บาท

8) เงนิอุดหนุนการผลติยาชีววตัถ ุInterferon alpha 2-a เพือ่การวจิยัในมนุษย์

   ตามมาตรฐานหลกัเกณฑว์ธิีการทีด่ใีนการผลติยาหรอื

   Good Manufacturing Practice (GMP) 23,000,000             บาท
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8.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการอาคารปรคีลนิิกและศูนยวิ์จยั 

สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดินทร ์ บาท

8.3.5.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.5.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2563)

8.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

 - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           59.0814    -            59.0814     

-                -              59.0814       -              59.0814       

8.3.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 20 50 80 100 -

 ( - )

ลา้นบาท 196.9380      227.8854    490.9383      490.9383     -                

ลา้นบาท 196.9380      59.0814      364.3353      364.3353     -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท 196.9380      59.0814      364.3353      364.3353     -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                168.8040    126.6030      126.6030     -                

ลา้นบาท -                168.8040    126.6030      126.6030     -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เชงิคุณภาพ : ด าเนินการก่อสรา้งอาคารปรคีลนิิก

และศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์

เป็นไปตามแผนทีว่างไวไ้มน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

1. พฒันาสถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                 984,690,000

                 422,010,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                  59,081,400

นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน ไดร้บัการศึกษาและรกัษาพยาบาล

จากสถาบนัการแพทยแ์ละการศึกษาทีม่คุีณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

               1,406,700,000
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนยวิ์จยั 

             สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร ์ 59,081,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 59,081,400            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 59,081,400            บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 59,081,400             บาท

(1) โครงการอาคารปรคีลนิิกและศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์

     ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 รายการ 59,081,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,406,700,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ 422,010,000           บาท

เงนิงบประมาณ 984,690,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 196,938,000           บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 59,081,400             บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 364,335,300           บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 364,335,300           บาท
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8.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

การดูแลสขุภาพช่องปากผูสู้งวยั บาท

8.3.6.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.6.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.6.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2565)

8.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -           4.0000      -            4.0000      

-                -              4.0000         -              4.0000         

8.3.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ทนุ - 4 4 4 8

รอ้ยละ - - - - 100

ลา้นบาท -                4.0000       8.0000         8.0000        20.0000        

ลา้นบาท -                4.0000       8.0000         8.0000        20.0000        

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                4.0000       8.0000         8.0000       20.0000       

ลา้นบาท -                -              -                -              -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูไ้ดร้บัทนุปรญิญาเอก

ดา้นทนัตกรรม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้  าเร็จจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่  าหนด

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการดูแลผูสู้งอายุอย่างเป็นระบบ

และดูแลทนัตสุขภาพผูสู้งอายุอย่างต่อเน่ือง

มหาวทิยาลยัมหดิล

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

                  40,000,000

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร

                    4,000,000

                  40,000,000

511



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

             การดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 4,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,000,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนทนุการศึกษาระดบัปรญิญาเอก 4,000,000              บาท
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เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณรายจาย

เลมที่ ๘ (๑)

๓ ่ีทบับฉ ณามะรปบงราสกอเ

ประ งปำจ บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยาจยารณามะรปบง

เอกสารงบป
ระม

าณ
 ฉ

บับท
ี่ ๓

 งบป
ระม

าณ
รายจายป

ระจำป
งบป

ระม
าณ

 พ
.ศ. ๒

๕
๖
๑

ม
าตรา ๒

๓
 กระท

รวงศึกษาธิการ (๑
)

เลมที่ ๘ (๑)

๓ ่ี
ทบั

บ
ฉ

ีรตนมฐัรกยานกันำส  ณามะรปบงกันำส

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๑)
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	เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่มที่ ๘ (๓)
	สารบัญ
	กระทรวงศึกษาธิการ (๓)
	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จา แนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
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