








                                                                                                                     หนา้

กระทรวงศึกษาธิการ (๒) 1 ถงึ 633

(12) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 1 ถงึ 24

1. วสิยัทศัน์ 1

2. พนัธกิจ 1

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 1

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 2

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 7

         และ ผลผลติ/โครงการ

(13) สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั 25 ถงึ 41

1. วสิยัทศัน์ 25

2. พนัธกิจ 25

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 25

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 26

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 30

         และ ผลผลติ/โครงการ

สารบญั



(14) มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์ 43 ถงึ 76

1. วสิยัทศัน์ 43

2. พนัธกิจ 43

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 43

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 44

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 47

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 47

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 48

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 50

         และ ผลผลติ/โครงการ

(15) มหาวิทยาลยันครพนม 77 ถงึ 119

1. วสิยัทศัน์ 77

2. พนัธกิจ 77

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 77

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 78

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 82

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 82

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 83

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 85

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ข)



(16) มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์ 121 ถงึ 151

1. วสิยัทศัน์ 121

2. พนัธกิจ 121

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 121

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 122

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 126

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 126

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 127

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 128

         และ ผลผลติ/โครงการ

(17) มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 153 ถงึ 173

1. วสิยัทศัน์ 153

2. พนัธกิจ 153

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 153

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 154

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 157

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 157

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 158

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 159

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ค)



(18) มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 175 ถงึ 210

1. วสิยัทศัน์ 175

2. พนัธกิจ 175

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 175

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 176

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 180

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 180

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 181

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 182

         และ ผลผลติ/โครงการ

(19) มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 211 ถงึ 237

1. วสิยัทศัน์ 211

2. พนัธกิจ 211

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 211

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 212

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 216

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 216

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 217

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 218

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ง)



(20) มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 239 ถงึ 263

1. วสิยัทศัน์ 239

2. พนัธกิจ 239

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 239

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 240

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 243

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 243

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 244

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 245

         และ ผลผลติ/โครงการ

(21) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 265 ถงึ 294

1. วสิยัทศัน์ 265

2. พนัธกิจ 265

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 265

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 266

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 269

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 269

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 270

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 271

         และ ผลผลติ/โครงการ

(จ)



(22) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 295 ถงึ 325

1. วสิยัทศัน์ 295

2. พนัธกิจ 295

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 295

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 296

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 300

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 300

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 301

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 302

         และ ผลผลติ/โครงการ

(23) มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 325 ถงึ 348

1. วสิยัทศัน์ 325

2. พนัธกิจ 325

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 325

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 326

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 328

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 328

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 329

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 330

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ฉ)



(24) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี 349 ถงึ 372

1. วสิยัทศัน์ 349

2. พนัธกิจ 349

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 349

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 351

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 355

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 355

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 356

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 357

         และ ผลผลติ/โครงการ

(25) มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 373 ถงึ 401

1. วสิยัทศัน์ 373

2. พนัธกิจ 373

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 373

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 374

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 376

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 376

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 377

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 378

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ช)



(26) มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 403 ถงึ 436

1. วสิยัทศัน์ 403

2. พนัธกิจ 403

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 403

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 404

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 408

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 408

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 409

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 410

         และ ผลผลติ/โครงการ

(27) มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 437 ถงึ 464

1. วสิยัทศัน์ 437

2. พนัธกิจ 437

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 438

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 439

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 442

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 442

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 443

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 444

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ซ)



(28) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 465 ถงึ 491

1. วสิยัทศัน์ 465

2. พนัธกิจ 465

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 465

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 467

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 469

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 469

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 470

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 471

         และ ผลผลติ/โครงการ

(29) มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 493 ถงึ 523

1. วสิยัทศัน์ 493

2. พนัธกิจ 493

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 493

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 494

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 498

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 498

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 499

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 500

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ฌ)



(30) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 525 ถงึ 551

1. วสิยัทศัน์ 525

2. พนัธกิจ 525

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 525

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 526

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 529

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 529

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 530

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 531

         และ ผลผลติ/โครงการ

(31) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 553 ถงึ 579

1. วสิยัทศัน์ 553

2. พนัธกิจ 553

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 553

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 554

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 558

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 558

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 559

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 560

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ญ)



(32) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 581 ถงึ 605

1. วสิยัทศัน์ 581

2. พนัธกิจ 581

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 582

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 583

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 586

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 586

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 587

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 588

         และ ผลผลติ/โครงการ

(33) มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 607 ถงึ 633

1. วสิยัทศัน์ 607

2. พนัธกิจ 607

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 608

4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 609

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 612

   จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 612

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 613

         จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 614

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ฎ)





 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

   1. วิสยัทศัน์

   2. พนัธกจิ

   3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ 

สถาบนัช ัน้นาํแห่งชาตทิีส่รา้งผูน้าํและองคค์วามรูใ้นระดบัสากล เพือ่การเปลีย่นแปลง

1) พฒันานกัศึกษาใหม้ทีกัษะการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษที ่21 ดงันี้      

   (1) ความคิดเชงิวพิากษแ์ละสรา้งสรรค ์

   (2) ความสามารถในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องเพือ่รบัมอืการเปลีย่นแปลงดว้ยขอ้มลูความรู ้

   (3) ความรูคู่้คุณธรรมเพือ่เป็นพลเมอืงโลก

2) ผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพมาตรฐาน และสามารถสนองตอบความตอ้งการในการพฒันา

   องคก์ารภาครฐั ภาคเอกชน ประชาสงัคม ประเทศ และต่างประเทศ

3) ผลงานวชิาการ และการใหบ้รกิารวชิาการทีม่คีุณภาพมาตรฐานและสามารถสนองตอบ

   ความตอ้งการในการพฒันาองคก์าร ชมุชน สงัคม ประเทศ และต่างประเทศ

เพือ่มุง่ใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาของสถาบนัไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง

ภายใน 1 ปี และนายจา้ง/ผูป้ระกอบการมคีวามพงึพอใจ อกีท ัง้ยงัมผีลงานวจิยัทีต่พีมิพร์ะดบั

นานาชาต ิและงานวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศทีส่ามารถนาํไปใชห้รอืแกป้ญัหาสงัคม ชมุชน 

ตลอดจนยงัสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการในหลกัสูตร/สาขาวชิาทีส่ถาบนัมคีวามเชี่ยวชาญ 

ใหแ้ก่ หน่วยงานภาครฐั รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส 

ผูม้คีวามสามารถพเิศษ นอกจากนัน้คณาจารยข์องสถาบนัยงัเป็นทีรู่จ้กั โดยไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการ/อนุกรรมการ/ทีป่รกึษา/ผูท้รงคุณวุฒใินระดบัชาต/ินานาชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

710,476,400                

626,252,600                

1
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,204.6028     1,109.3937     1,068.6934     1,082.0647     1,006.4489     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 710.4764       626.2526       585.5523       598.9236       523.3078       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 494.1264       483.1411       483.1411       483.1411       483.1411       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 494.1264       483.1411       483.1411       483.1411       483.1411       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั 

สาํหรบัผลิตกาํลงัคน การใหบ้รกิารวิชาการ 

รวมทัง้การวิจยัและนวตักรรม ท่ีมีคณุภาพ 

มาตรฐาน มีศกัยภาพ เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 349.6595     350.8636     361.3895     372.2332     383.3981     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 23.1985         22.1838         22.1838         22.1838         22.1838         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 23.1985         22.1838         22.1838         22.1838         22.1838         

2. การสรา้งโอกาสทางการศึกษาใน

ระดบัอดุมศึกษาใหต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รยีน

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัอาชวีศึกษาและระดบัอดุมศึกษาไดง้าน

ทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง

ภายใน 1 ปี (ไม่นบัศึกษาต่อ)

รอ้ยละ -               80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัอาชวีศึกษาและระดบัอดุมศึกษา

รอ้ยละ -               75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 179.3852     162.0067     107.7198     107.7198     107.7198     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 458.1823       448.4866       448.4866       448.4866       448.4866       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 458.1823       448.4866       448.4866       448.4866       448.4866       

3. เยาวชน ประชาชน เขา้ถึงบรกิารทาง

การศึกษาระดบัอดุมศึกษาอย่างเสมอภาค

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของความสาํเร็จ 

แผนงาน/โครงการ มผีลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ของแผนปฏบิตัริาชการ

รอ้ยละ -               80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 54.9791       34.5280       32.1899       32.1899       32.1899       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.7456         12.4707         12.4707         12.4707         12.4707         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.7456         12.4707         12.4707         12.4707         12.4707         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อเพิ่มศกัยภาพและยกระดบัขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการวิจยัและ

พฒันาของประเทศ โดยการนําองคค์วามรูท่ี้ได ้

จากการวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์เพื่อ

สรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการการวจิยั

และนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

โครงการ -               11 12 13 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละขององคค์วามรู ้

และสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหา 

ชมุชนทอ้งถิน่ และส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน

รอ้ยละ -               75 75 75 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               37.7786       41.1220       42.3557       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. เพื่อเพิ่มศกัยภาพและยกระดบัขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการวิจยัและ

พฒันาของประเทศ โดยการนําองคค์วามรูท่ี้ได ้

จากการวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์เพื่อ

การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการการวจิยั

และนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการ 15 22 23 24 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละขององคค์วามรู ้

และสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหา 

ชมุชนทอ้งถิน่ และส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน

รอ้ยละ 75 75 75 75 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 37.5435       37.6293       39.5813       40.7687       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. เพื่อเพิ่มศกัยภาพและยกระดบัขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการวิจยัและ

พฒันาของประเทศ โดยการนําองคค์วามรูท่ี้ได ้

จากการวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์เพื่อ

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานบคุลากร และระบบ

วิจยัและนวตักรรมของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและ

นวตักรรมของประเทศ

โครงการ -               3 2 2 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละขององคค์วามรู ้

และสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหา 

ชมุชนทอ้งถิน่ และส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน

รอ้ยละ -               75 75 75 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               3.4464        3.5498        3.6563        -               
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. เพื่อเพิ่มศกัยภาพและยกระดบัขีด

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการวิจยัและ

พฒันาของประเทศ โดยการนําองคค์วามรูท่ี้ได ้

จากการวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์เพื่อ

การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการการวจิยั

และนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

โครงการ 16 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 70.9961       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ โดยการพฒันาขีดความสามารถใน

การแข่งขนัดา้นการท่องเที่ยว

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการพฒันาขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่องเทีย่ว

โครงการ 2 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.0930        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เพื่อพฒันาการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอด

ชีวิตโดยยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการ

เรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการยกระดบั

คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ 

เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ

โครงการ 1 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.8200        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

   (ไม่มรีายการผูกพนัขา้มปี) 

 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 196,534,700                     

3. แผนงานบูรณาการ 78,854,300                  

 แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 78,854,300                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 350,863,600                 

2. แผนงานพื้นฐาน 196,534,700                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 124.0776     67.8443         56.6250         300.1389       77.5668         626.2526       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

124.0776     11.6425         -                 215.1435       -                 350.8636       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               56.2018         56.6250         6.1411          77.5668         196.5347       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            43.6241          51.9595           6.1411          47.5293        149.2540

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            10.4253           2.3274                -                  -            12.7527

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -             2.1524           2.3381                -            30.0375          34.5280

3. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 78.8543         -                 78.8543         

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทาง

เศรษฐกิจ

             -                  -                  -            37.7786                -            37.7786

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -            37.6293                -            37.6293

โครงการที ่3 : โครงการการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยั

และนวตักรรมของประเทศ

             -                  -                  -             3.4464                -             3.4464

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

372.8580         373.0474         383.5733         394.4170         405.5819         

349.6595         350.8636         361.3895         372.2332         383.3981         

126.5369         124.0776         127.3761         131.5719         135.8894         

11.0339          11.6425          12.4156          12.4156          12.4156          

212.0887         215.1435         221.5978         228.2457         235.0931         

-                  -                  -                  -                  -                  

23.1985          22.1838          22.1838          22.1838          22.1838          

23.1985          22.1838          22.1838          22.1838          22.1838          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          350,863,600

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายการบคุลากรภาครฐั 350,863,600 บาท

1. งบบคุลากร 124,077,600           บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 121,303,100           บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,774,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,642,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,642,500             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 215,143,500           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 215,143,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 215,143,500            บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

43.6241      51.9595   6.1411      47.5293    149.2540   

43.6241        51.9595     6.1411        47.5293      149.2540     

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,158 2,270 2,319 2,353 2,304

 ( 944 )

คน 2,760 2,593 2,593 2,573 2,583

 ( 998 )

คน 7,680 7,587 7,788 7,928 8,107

 ( 6,495 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 110.8433 97.2945 97.2945 97.2945 97.2945

 ( 40.0244 )

ลา้นบาท 557.0456      534.9715    483.0120     483.0120     483.0120     

ลา้นบาท 167.7149      149.2540    97.2945      97.2945      97.2945      

ลา้นบาท 43.6241        43.6241     43.6241      43.6241      43.6241      

ลา้นบาท 64.3871        51.9595     -              -              -              

ลา้นบาท 12.1537        6.1411      6.1411        6.1411        6.1411        

ลา้นบาท 47.5500        47.5293     47.5293      47.5293      47.5293      

ลา้นบาท 389.3307      385.7175    385.7175     385.7175     385.7175     

ลา้นบาท 389.3307      385.7175   385.7175     385.7175     385.7175     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

     8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

 วตัถปุระสงค ์:

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคณุภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน                  196,534,700

                 149,254,000

 เพือ่ผลติมหาบณัฑติและดษุฎบีณัฑติทางดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีวามรู ้พรอ้มคณุธรรม 

 จรยิธรรมและความสามารถทีจ่ะนาํองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชนต่์อประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น

กิจกรรม
งบรายจา่ย

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา
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ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 149,254,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 43,624,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,123,400             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 28,500,700             บาท

2. งบลงทนุ 51,959,500             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,959,500             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 25,049,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 25,049,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 29 รายการ (รวม 290 หน่วย) 8,886,500              บาท

(2) ลฟิตโ์ดยสารอาคารราชพฤกษ ์พรอ้มค่าตดิตัง้ 

    แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ตวั 2,500,000              บาท

(3) ระบบเพือ่การบริหารจดัการไฟฟ้า สาํหรบัควบคุมช่วงการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด

    (Peak Demand) พรอ้มค่าตดิตัง้ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ

    กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,500,000              บาท

(4) ระบบสารสนเทศ (Cloud Platform) สาํหรบัรองรบัการบริหารจดัการ

    พลงังาน และโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) พรอ้มค่าพฒันา

    และตดิตัง้ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 9,162,500              บาท

(5) ชุดเครื่องเสยีงและอปุกรณป์ระกอบ พรอ้มค่าตดิตัง้ สาํหรบัหอ้งประชุม

    ขนาด 60 ทีน่ ัง่ แขวงคลองจ ัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,000,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 26,910,500             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,910,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 26,910,500             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 6,141,100              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,141,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสมาชิกสมาคม 259,900                บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นมนุษยศาสตรแ์ละ

   สงัคมศาสตร ์(ทนุเรียนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 681,200                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพยากรณแ์ละวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ 200,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบณัฑติใหม้ศีกัยภาพ

   เพือ่สนองรบันโยบายของชาติ 5,000,000              บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 47,529,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายศูนยศึ์กษาปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 4,550,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการสถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์

   เพือ่พฒันาสถาบนัสู่ความย ัง่ยนื 4,000,000              บาท
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3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาองคค์วามรูแ้ละเพิม่ขดีความสามารถ

   ดา้นพฒันบริหารศาสตรข์องสถาบนั 11,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาฐานขอ้มลูดจิทิลัสาํหรบัหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์ 20,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้น

   พฒันบริหารศาสตรสู์่สงัคม 7,979,300              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.4253      2.3274    -             -             12.7527    

10.4253        2.3274      -              -              12.7527      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 241 244 296 308 323

 ( 94 )

คน 215 365 365 365 365

 ( 146 )

คน 726 918 975 1,004 1,013

 ( 802 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 10.4253 10.4253 10.4253 10.4253 10.4253

 ( 10.2318 )

ลา้นบาท 80.5219        75.5218     73.1944      73.1944      73.1944      

ลา้นบาท 11.6703        12.7527     10.4253      10.4253      10.4253      

ลา้นบาท 10.4253        10.4253     10.4253      10.4253      10.4253      

ลา้นบาท 1.2450         2.3274      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 68.8516        62.7691     62.7691      62.7691      62.7691      

ลา้นบาท 68.8516        62.7691     62.7691      62.7691      62.7691      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

        เพือ่ผลติมหาบณัฑติและดษุฎบีณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีวามรู ้พรอ้มคณุธรรม 

        จรยิธรรม และมคีวามสามารถทีจ่ะนาํองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้หเ้กดิประโยชนต่์อประเทศชาติ

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคณุภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

8.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   12 ,752,700

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12,752,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,425,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 246,400                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,178,900             บาท

2. งบลงทนุ 2,327,400              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,327,400              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,327,400              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,327,400              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 12 รายการ (รวม 55 หน่วย) 2,327,400              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.1524       2.3381    -             30.0375    34.5280    

2.1524         2.3381      -              30.0375      34.5280      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 7,185 7,200 7,200 7,200 7,200

 ( 2,465 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 90.53 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 100 )

ลา้นบาท 42.8803 32.1899 32.1899 32.1899 32.1899

 ( 10.4434 )

ลา้นบาท 67.7247        46.9987     44.6606      44.6606      44.6606      

ลา้นบาท 54.9791        34.5280     32.1899      32.1899      32.1899      

ลา้นบาท 2.1524         2.1524      2.1524        2.1524        2.1524        

ลา้นบาท 12.0988        2.3381      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 40.7279        30.0375     30.0375      30.0375      30.0375      

ลา้นบาท 12.7456        12.4707     12.4707      12.4707      12.4707      

ลา้นบาท 12.7456        12.4707     12.4707      12.4707      12.4707      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

        เพือ่เผยแพร่และถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นการบรหิารจดัการองคก์รท ัง้ภาครฐั รฐัวสิาหกจิ 

        และธุรกจิเอกชน ดว้ยวธิกีารใหค้าํปรกึษา การจดัฝึกอบรม ตามนโยบายในการพฒันาประเทศ

        ของรฐับาลโดยใหม้คีวามสอดคลอ้งและมปีระสทิธภิาพสูงสุด

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคณุภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการ

8.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ                   34 ,528,000
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ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 34,528,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,152,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 116,600                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,035,800              บาท

2. งบลงทนุ 2,338,100              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,338,100              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,338,100              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,338,100              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 76 หน่วย) 2,338,100              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 30,037,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการแก่สงัคม 30,037,500             บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานที่ดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           37.7786    -             37.7786    

-                -             37.7786      -              37.7786      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                11 12 13 -              

โครงการ -                11 12 13 -              

โครงการ -                11 12 13 -              

ลา้นบาท -                37.7786 41.1220 42.3557 -              

           เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดยการวจิยัและนวตักรรม

           เพือ่สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ ซึง่เป็นการเพิม่ศกัยภาพและยกระดบัขดีความสามารถ

           ในการแขง่ขนัดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ โดยการนาํองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยั

           และนวตักรรมไปใชป้ระโยชนส์อดคลอ้งกบัเป้าหมายแผนงานบูรณาการ ตวัชี้วดัแผนงาน

           บูรณาการ แนวทางการดาํเนนิงาน และตวัชี้วดัแนวทาง

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ

เชงิคณุภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

8.3  แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม                   78 ,854,300

8.3.1      โครงการท่ี 1 :  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทาง

                             เศรษฐกิจ                     37 ,778,600

 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

                  121 ,256,300

                  121 ,256,300
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                37.7786     41.1220      42.3557      -               

ลา้นบาท -                37.7786     41.1220      42.3557      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                37.7786     41.1220      42.3557      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอืน่

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่ทาง

            เศรษฐกจิ 37,778,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 37,778,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,778,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 37,778,600             บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานที่ดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           37.6293    -             37.6293    

-                -             37.6293      -              37.6293      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 22 23 24 -              

 ( 15 )

โครงการ 15 22 23 24 -              

 ( 15 )

โครงการ 15 22 23 24 -              

 ( - )

ลา้นบาท 37.5435 37.6293 39.5813 40.7687 -              

 ( 30.0347 )

           เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดยการวจิยัและนวตักรรม

           เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นการเพิม่ศกัยภาพและยกระดบัขดีความ

           สามารถในการแขง่ขนัดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ โดยการนาํองคค์วามรูท้ีไ่ด ้

           จากการวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนส์อดคลอ้งกบัเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 

           ตวัชี้วดัแผนงานบูรณาการ แนวทางการดาํเนนิงาน และตวัชี้วดัแนวทาง

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่

การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

เชงิคณุภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็สาํคญัตาม

ยทุธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

8.3.2      โครงการท่ี 2 :  โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและ

                             สิ่งแวดลอ้ม                     37 ,629,300

 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

                  155 ,522,800

                  155 ,522,800
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 37.5435        37.6293     39.5813      40.7687      -               

ลา้นบาท 37.5435        37.6293     39.5813      40.7687      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 37.5435        37.6293     39.5813      40.7687      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

            สิ่งแวดลอ้ม 37,629,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 37,629,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,629,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 37,629,300             บาท
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บาท

8.3.3.1   วตัถปุระสงค์

8.3.3.2   สถานที่ดาํเนินการ

8.3.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.3.3.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           3.4464      -             3.4464      

-                -             3.4464        -              3.4464        

8.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                3 2 2 -              

โครงการ -                3 2 2 -              

โครงการ -                3 2 2 -              

ลา้นบาท -                3.4464 3.5498 3.6563 -              

           เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดยการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

           บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ ซึง่เป็นการเพิม่ศกัยภาพและยกระดบั

           ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ โดยการนาํองคค์วามรู ้

           ทีไ่ดจ้ากการวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชนส์อดคลอ้งกบัเป้าหมายแผนงานบูรณาการ 

           ตวัชี้วดัแผนงานบูรณาการ แนวทางการดาํเนนิงาน และตวัชี้วดัแนวทาง

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

 บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรม

ของประเทศ

                      3 ,446,400

 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

                    10 ,652,500

                    10 ,652,500

8.3.3      โครงการท่ี 3 :  โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยั

                             และนวตักรรมของประเทศ

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เชงิคณุภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด

กิจกรรม

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

1. พฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยวจิยั

หน่วย:ลา้นบาท
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                3.4464      3.5498        3.6563        -               

ลา้นบาท -                3.4464      3.5498        3.6563        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                3.4464      3.5498        3.6563        -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอืน่

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน
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โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบ

            วิจยัและนวตักรรมของประเทศ 3,446,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,446,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,446,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยั

   และนวตักรรมของประเทศ 3,446,400              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

   1. ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดง้านทาํตรงสาขาหรอืศึกษาต่อภายใน

      ระยะเวลาหนึ่งปี และนายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อผูส้าํเร็จการศึกษา

   2. ผลงานวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรู ้เพือ่ต่อยอดการพฒันาเป็นนวตักรรม ทีใ่ชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย์

      และผลงานทีเ่ผยแพร่ไดใ้นระดบัประเทศ

   3. ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ มคีวามพงึพอใจของผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชน์

      จากการบรกิาร เพือ่ยกระดบัคุณภาพของชมุชน และสงัคม

   4. ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไดเ้ผยแพร่ภูมปิญัญาทอ้งถิน่

      และอนุรกัษท์าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวนั

219,316,300                

249,393,600                

   สรา้งบณัฑติทีเ่ก่ง ด ีและมคีุณธรรม ในการปฏบิตักิารช ัน้เลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล

   1. ผลติบณัฑติทีเ่ก่งดา้นปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสูต่ลาดแรงงานและสงัคม   

   2. สง่เสรมิสถาบนัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้และทาํวจิยัต่อยอดไปสูน่วตักรรมเพือ่การแขง่ขนัได ้  

   3. ใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีแก่ชมุชนและสงัคม   

   4. สรา้งบณัฑติและประชาคมใหเ้ป็นคนด ีมคีุณธรรม   

   5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม  

   6. บรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาลทีด่เีพือ่สรา้งความย ัง่ยนื
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 249.3163       279.3936       240.9639       243.8739       176.8552       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 219.3163       249.3936       210.9639       213.8739       146.8552       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั 

ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชีวิต

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 90.8653       92.6949       95.4757       98.3400       101.2902     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000          2.0000          2.0000          2.0000          2.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0000          2.0000          2.0000          2.0000          2.0000          

2. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของบณัฑติระดบั

ปรญิญาตรไีดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของบณัฑติระดบั

ปรญิญาตรทีีไ่ดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 120.4911     152.7732     111.4438     111.4438     43.0438       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 28.0000         28.0000         28.0000         28.0000         28.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 28.0000         28.0000         28.0000         28.0000         28.0000         

3. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูร้บับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.0000        1.5212        1.5212        1.5212        1.5212        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อปลูกฝงัค่านิยมใหก้บันกัศึกษา ชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและอนุรกัษ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานทีม่กีาร

เผยแพร่ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและ

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่

เรื่อง 10 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        1.0000        1.0000        1.0000        1.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. เพื่อดาํเนินการวิจยัถ่ายทอดองคค์วามรู ้

และเทคโนโลยีท่ีหน่วยงานภาครฐั เอกชน

และชมุชนสามารถนําไปประยุกตใ์ชใ้น

การพฒันาการเรยีนการสอนใชใ้นการแกป้ญัหา

และพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยั

ทีด่าํเนินการ

โครงการ 3 5 6 7 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนโครงการวจิยัที่

แลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.4599        1.4043        1.5232        1.5689        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. เพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของประเทศ และตลาดแรงงานใน

การสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บับคุลากรทางการศึกษา

ในยุคอตุสาหกรรม 4.0

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูร่้วมโครงการ คน 100 -               -               -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการที่

บรรลุวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 90 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 34.2000     68.4000     68.4000     -              9.0000       

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 34.2000       68.4000       68.4000       -                9.0000         

รวมทัง้สิ้น 1 34.2000     68.4000     68.4000     -              9.0000       

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  34,200,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

       แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 155,294,400                     

3. แผนงานบูรณาการ 1,404,300                    

       แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,404,300                        

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 92,694,900                  

2. แผนงานพื้นฐาน 155,294,400                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 24.2063       50.4022         109.7294       62.5345         2.5212          249.3936       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

24.2063       7.3584          -                 61.1302         -                 92.6949         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               43.0438         109.7294       -                 2.5212          155.2944       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            43.0438        109.7294                -                  -          152.7732

ผลผลติที ่2 : ผลงานการใหบ้รกิาร

ทางวชิาการ

             -                  -                  -                  -             1.5212           1.5212

ผลผลติที ่3 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             1.0000           1.0000

3. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 1.4043          -                 1.4043          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

             -                  -                  -             1.4043                -             1.4043

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

92.8653          94.6949          97.4757          100.3400         103.2902         

90.8653          92.6949          95.4757          98.3400          101.2902         

25.8743          24.2063          32.6416          23.6816          10.0318          

7.4064            7.3584            7.3584            7.3584            7.3584            

57.5846          61.1302          55.4757          67.3000          83.9000          

-                  -                  -                  -                  -                  

2.0000            2.0000            2.0000            2.0000            2.0000            

2.0000            2.0000            2.0000            2.0000            2.0000            

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                           92,694,900

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

30



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 92,694,900 บาท

1. งบบคุลากร 24,206,300             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 24,206,300             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 21,381,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,824,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 7,358,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,358,400              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 4,954,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 2,403,600              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 61,130,200             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 61,130,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 61,130,200             บาท
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บาท

บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

43.0438     109.7294  -            -            152.7732   

43.0438       109.7294    -              -              152.7732     

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 300 300 300 300 300

 ( - )

คน 400 400 400 400 400

 ( - )

คน 1,400 1,226 1,400 1,400 1,400

 ( 1,100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 38.6641 43.0438 43.0438 43.0438 43.0438

 ( 34.7033 )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ   

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 155,294,400

8.2.1    ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 152,773,200

          เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสาขาทีข่าดแคลนเพือ่ตอบสนอง 

          ต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 148.4911      180.7732    139.4438     139.4438     71.0438      

ลา้นบาท 120.4911      152.7732    111.4438     111.4438     43.0438      

ลา้นบาท 38.6641       43.0438      43.0438      43.0438      43.0438      

ลา้นบาท 81.8270       109.7294    68.4000      68.4000      -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 28.0000        28.0000      28.0000      28.0000      28.0000      

ลา้นบาท 28.0000       28.0000      28.0000      28.0000      28.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 152,773,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 43,043,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,280,200             บาท

(1) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 33,116,300             บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 3,485,900              บาท

(3) วสัดุการศึกษา 3,678,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,763,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,063,600              บาท

(2) ค่าประปา 500,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 200,000                บาท

2. งบลงทนุ 109,729,400           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 109,729,400           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 57,029,400             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 57,029,400             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย) 9,500,000              บาท

(2) ชุดครุภณัฑแ์ขนกลอตุสาหกรรม และชุดครุภณัฑล์าํเลยีงอตัโนมตัิ

    แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 14,000,000             บาท

(3) ชุดปฏบิตักิารพื้นฐานเซนเซอรแ์ละทรานสดวิเซอร ์แขวงวงัใหม่ 

    เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000              บาท

(4) เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตข์นาดเลก็ Engine Kart 

    Dynamometer แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(5) ชุดปฏบิตักิารหมอ้ไอนํา้อตุสาหกรรม Boilor Industrial Plant System

    Laboratoty แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,200,000              บาท

(6) ชุดฝึกปฏบิตักิารเครื่องมอืวดัและการวดัไฟฟ้า แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั

    กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,000,000              บาท

(7) ชุดฝึกปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั

    กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 3,000,000              บาท

(8) ชุดฝึกขบัเคลือ่นจกัรกลไฟฟ้าชัน้สูง แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,500,000              บาท

(9) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารออกแบบและผลติวศิวกรรมพื้นฐาน

    แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,200,000              บาท

(10) เครื่องสแกน 3 มติ ิแขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,129,400              บาท

(11) ชุดฝึกพื้นฐานฟิสกิส ์แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,000,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 52,700,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 34,200,000             บาท

(1) ศูนยน์วตักรรมเฉลมิพระเกยีรต ิแขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั

    กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 34,200,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 180,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 171,000,000           บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 34,200,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 68,400,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 68,400,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,500,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 18,500,000             บาท
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บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            1.5212     1.5212     

-                -              -              1.5212       1.5212       

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 10 10 10 10

 ( 4 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 3.0000 1.5212 1.5212 1.5212 1.5212

 ( 1.3276 )

ลา้นบาท 3.0000         1.5212       1.5212        1.5212        1.5212        

ลา้นบาท 3.0000         1.5212       1.5212        1.5212        1.5212        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 3.0000         1.5212       1.5212       1.5212       1.5212       

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2.2    ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารทางวิชาการ                    1,521,200

          เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชมุชนและสงัคม ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ 

          ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการทางวิชาการ 1,521,200 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 1,521,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 1,521,200              บาท
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บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            1.0000     1.0000     

-                -              -              1.0000       1.0000       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 10 10 10 10

 ( 4 )

คน 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

 ( 1,000 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

 ( 0.4563 )

ลา้นบาท 1.0000         1.0000       1.0000        1.0000        1.0000        

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 -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุผล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รวมทัง้สิ้น

1. สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.3    ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    1,000,000

          เพือ่ใหน้กัศึกษา ประชาชนและชมุชนโดยรอบของสถาบนัมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั 

          ศิลปวฒันธรรมไทย อกีท ัง้เป็นการส่งเสรมิและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1  วตัถปุระสงค์

8.3.1.2  สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

         - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            1.4043     -            1.4043     

-                -              1.4043       -              1.4043       

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 3 5 6 7 -

 ( 3 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 ( 50 )

ลา้นบาท 1.4599         1.4043       1.5232        1.5689        -               

ลา้นบาท 1.4599         1.4043       1.5232        1.5689        -               

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 1.4599         1.4043       1.5232       1.5689       -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

8.3  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    1,404,300

8.3.1   โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรู ้

                           พื้นฐานของประเทศ                    1,404,300

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

          - เพือ่ดาํเนินการจดัทาํแผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม ของโครงการการวจิยัและนวตักรรม

          - เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

          สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั

                     6,030,800

                     6,030,800

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

             พื้นฐานของประเทศ 1,404,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,404,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,404,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,404,300              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

   มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทรเ์ป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํอนัดบัหนึ่ง

   ของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดา้นวชิาชพีและนวตักรรม 

   ภายใตพ้หวุฒันธรรม ภายในปี 2564

   1. ผลติบณัฑติทกุระดบัทีม่คีุณภาพ   

   2. ผลติผลงานวชิาการ งานสรา้งสรรคแ์ละงานวจิยั   

   3. บรกิารวชิาการและวชิาชพีเพือ่พฒันาศกัยภาพทกุภาคสว่น   

   4. ทาํนุบาํรุงศาสนาและศิลปวฒันธรรม   

   5. การบรหิารและการจดัการ

   มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์มงีบประมาณในการดาํเนินงานตามพนัธกจิ

   ดา้นการเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการอย่างเพยีงพอ ซึง่จะสง่ผลให ้

   มหาวทิยาลยัดาํเนินงานตามพนัธกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตามค่าเป้าหมาย

   และเวลาทีก่าํหนด ดงันี้

   1. ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจาํนวน 3,382 คน

   2. ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตร ์จาํนวน 2,568 คน

   3. ผลผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ จาํนวน 400 คน

   4. ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ จาํนวน 110 โครงการ

   5. ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม จาํนวน 62 โครงการ

   6. ผลติบณัฑติแพทย ์จาํนวน 120 คน

   7. ผลติบณัฑติพยาบาล จาํนวน 200 คน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์

889,315,200                

760,215,600                
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 949.9927       843.0522       544.3331       548.3937       408.0093       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 889.3152       760.2156       459.2698       463.5104       323.1260       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 60.6775         82.8366         85.0633         84.8833         84.8833         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 60.6775         82.8366         85.0633         84.8833         84.8833         

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั 

ยกระดบัคณุภาพการศึกษา และการเรยีนรู ้

ตลอดชีวิต

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 251.0364     251.1561     258.6907     266.4514     274.4449     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. การขยายการผลิตและพฒันาคณุภาพ

การศึกษาเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของตลาด 

เรง่รดัการผลิตกาํลงัคน ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน นกัศึกษา/บณัฑติมีความรู ้

ทกัษะคณุธรรมจรยิธรรม เป็นท่ียอมรบัในระดบั

ภมิูภาคอาเซียน สามารถดาํรงชีวิต

ในสงัคมพหวุฒันธรรมไดอ้ย่างมีความสขุ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 187.2847     253.9679     87.7664       87.7664       36.6564       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 52.6625         74.0200         75.3650         75.1850         75.1850         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 52.6625         74.0200         75.3650         75.1850         75.1850         

3. เป็นศูนยก์ลางการใหบ้รกิารวิชาการแก่ชมุชน

และสงัคม บรกิารวิชาการท่ีตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของชมุชนและสงัคม รวมถึงมีระบบการ

บรหิารจดัการการใหบ้รกิารวิชาการแก่ชมุชน

และสงัคมอย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

คน 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีไ่ดร้บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.5027        6.5027        6.5027        6.5027        6.5027        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. บณัฑติและสงัคมเห็นคณุค่าและตระหนกั

ทางดา้นศิลปวฒันธรรม เป็นศูนยก์ลางขอ้มูล

ดา้นภมิูปญัญาทอ้งถิ่น

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 62 62 62 62 62

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.9220        1.9220        1.9220        1.9220        1.9220        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ผูเ้รยีนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

15 ปี ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานโดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย

 มีความรูท้กัษะ คณุธรรมจรยิธรรม เป็นท่ี

ยอมรบัในระดบัภมิูภาคอาเซียน สามารถ

ดาํรงชีวิต

ใ ั ั ไ ้ ่ ี
- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ

คน 2,030 2,030 2,250 2,250 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลดค่า

ใช่จ่ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 20.8398       23.1347       25.6165       25.6165       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. เรง่รดัผลิตแพทยเ์พิ่ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาไดร้บัการศึกษา

ตามหลกัสูตร

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นกัศึกษาต่อหลกัสูตร

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 139.0609     144.9200     3.6000        3.6000        3.6000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 8.0150          8.8166          9.6983          9.6983          9.6983          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 8.0150          8.8166          9.6983          9.6983          9.6983          

7. เรง่รดัผลิตพยาบาลเพิ่ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 20.1700       14.6700       9.1700        3.6700        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ไดร้บัการศึกษาท่ีมีคณุภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 5,200 3,500 3,600 3,700 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:โครงการทีบ่รรลุ

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 80 80 80 80 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 76.0000       54.2746       55.9028       57.5798       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและ

นวตักรรมทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

โครงการ 12 11 11 11 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมของทอ้งถิน่

รอ้ยละ 85 85 85 85 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.8059        3.6690        3.9202        4.0378        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. เพื่อใหค้นไทยมีการศึกษาท่ีมีคณุภาพตาม

มาตรฐานสากล พฒันาความสามารถและเรยีนรู ้

ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 720 950 1,000 1,050 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

รอ้ยละ 85 85 85 85 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.8256        5.9986        6.1785        6.3638        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. ประชาชนและนกัศึกษาไดร้บัการศึกษาและ

การเรยีนรูต้ลอดชีวิตมีมาตรฐาน คณุภาพ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 300 -               -               -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ประชาชนในพื้นทีม่รีายได ้

เพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 85 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 178.8672     -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 25.5550     51.1100     51.1100     -              6.7250       

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 25.5550       51.1100       51.1100       -                6.7250         

รวมทัง้สิ้น 1 25.5550     51.1100     51.1100     -              6.7250       

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  25,555,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,669,000                        

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ 5,998,600                        

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมสีุขภาวะทีด่ี 159,590,000                     

4. แผนงานบูรณาการ 63,942,200                  

แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,274,600                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 262,392,600                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 182,724,700                 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 23,134,700                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 251,156,100                 

2. แผนงานพื้นฐาน 262,392,600                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 93.1676       67.2782         217.3115       313.7604       68.6979         760.2156       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

93.1676       34.8112         -                 123.1773       -                 251.1561       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               32.4670         217.3115       4.1894          8.4247          262.3926       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -             8.4887                -                  -                  -             8.4887

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            14.2792        217.3115                -                  -          231.5907

ผลผลติที ่3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

             -             9.6991                -             4.1894                -            13.8885

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารทาง              -                  -                  -                  -             6.5027           6.5027

ผลผลติที ่5 : ผลงานการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             1.9220           1.9220

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 23.1347         -                 23.1347         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -            23.1347                -            23.1347

4. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมี

สขุภาวะท่ีดี

-               -                 -                 159.5900       -                 159.5900       

โครงการที ่1 : โครงการผลติแพทยเ์พิม่              -                  -                  -          144.9200                -          144.9200

โครงการที ่2 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่              -                  -                  -            14.6700                -            14.6700

5. แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ข

ปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

-               -                 -                 -                 54.2746         54.2746         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการศึกษาใน

เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้

             -                  -                  -                  -            54.2746          54.2746

6. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 3.6690          -                 3.6690          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             3.6690                -             3.6690

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

งบรายจา่ย

7. แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ 

เท่าเทียมและทัว่ถึง

-               -                 -                 -                 5.9986          5.9986          

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-Net)

ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทพื้นที่

             -                  -                  -                  -             5.9986           5.9986
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

251.0364         251.1561         258.6907         266.4514         274.4449         

251.0364         251.1561         258.6907         266.4514         274.4449         

97.2290          93.1676          95.9626          98.8414          101.8066         

6.9345            34.8112          35.8555          36.9312          38.0391          

146.8729         123.1773         126.8726         130.6788         134.5992         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          251,156,100

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 251,156,100 บาท

1. งบบคุลากร 93,167,600             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 93,167,600             บาท

   1.1.1 เงนิเดอืน 84,648,600             บาท

   1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,519,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 34,811,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,811,200             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 9,105,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 55,400                  บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,403,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ 1,180,800              บาท

(5) ค่าตอบแทนกาํลงัคนทางดา้นสาธารณสุข 954,200                บาท

(6) ค่าตอบแทนแพทย/์ทนัตแพทย/์ทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั 600,000                บาท

(7) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นที่

    จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,511,600             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 123,177,300           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 123,177,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 123,177,300            บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

8.4887       -            -             -             8.4887      

8.4887         -             -              -              8.4887        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 450 550 550 550 550

 ( 450 )

คน 750 750 750 750 750

 ( 750 )

คน 2,368 2,568 2,768 2,968 2,968

 ( 2,368 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 8.4887 8.4887 8.4887 8.4887 8.4887

 ( 4.3897 )

ลา้นบาท 70.5014        50.6823      50.6823      50.5023      50.5023      

ลา้นบาท 42.3241        8.4887       8.4887        8.4887        8.4887        

ลา้นบาท 8.4887         8.4887       8.4887        8.4887        8.4887        

ลา้นบาท 33.8354        -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 28.1773        42.1936      42.1936      42.0136      42.0136      

ลา้นบาท 28.1773        42.1936     42.1936      42.0136      42.0136      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคณุภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน                  262,392,600

8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                     8 ,488,700

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

        - เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีณุภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 8,488,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,488,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,636,400              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,909,800              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,774,600              บาท

(3) วสัดุการศึกษา 952,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,852,300              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 752,300                บาท

(2) ค่าประปา 350,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 750,000                บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

14.2792     217.3115  -            -            231.5907   

14.2792       217.3115    -              -              231.5907     

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 500 550 600 600 600

 ( 500 )

คน 900 900 900 900 900

 ( 900 )

คน 2,200 3,382 3,732 4,132 4,132

 ( 2,200 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 14.2792 14.2792 14.2792 14.2792 14.2792

 ( 7.7277 )

ลา้นบาท 151.1458      255.3941    90.5376      90.5376      39.4276      

ลา้นบาท 134.3617      231.5907    65.3892      65.3892      14.2792      

ลา้นบาท 14.2792       14.2792     14.2792      14.2792      14.2792      

ลา้นบาท 120.0825      217.3115    51.1100      51.1100      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 16.7841        23.8034     25.1484      25.1484      25.1484      

ลา้นบาท 16.7841       23.8034     25.1484      25.1484      25.1484      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 231,590,700

        - เพือ่ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 231,590,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 14,279,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,786,100             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,450,900              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 4,435,200              บาท

(3) ค่าสมาชิกสมาคม 300,000                บาท

(4) วสัดุการศึกษา 6,600,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,493,100              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 497,700                บาท

(2) ค่าประปา 350,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 645,400                บาท

2. งบลงทนุ 217,311,500           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 217,311,500           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 141,756,500           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 141,756,500            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 22 รายการ (รวม 44 หน่วย) 14,689,700             บาท

(2) สถานีสายพานลาํเลยีงชิ้นงาน ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

    จงัหวดันราธิวาส 3 ชุด 11,160,000             บาท

(3) สถานนีสายพานลาํเลยีงชิ้นงานแบบทางแยก 3 ทาง ตาํบลโคกเคียน 

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 3,700,000              บาท

(4) สถานีลาํเลยีงชิ้นงานและเลอืกชิ้นงานโดยผูป้ฏบิตังิาน ตาํบลโคกเคียน 

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 6,420,000              บาท

(5) เครื่องทดสอบประสทิธิภาพปัม๊นํา้ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

    จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 4,970,000              บาท

(6) ชุดสาธิตการไหลของอากาศ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

    จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 1,600,000              บาท

(7) ชุดทดลองหาการสูญเสยีความดนัในการไหลผ่านท่อ ตาํบลโคกเคียน  

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 1,400,000              บาท

(8) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั ตาํบลโคกเคียน 

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 5,018,000              บาท

(9) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครื่องมอืวดัทางไฟฟ้า ตาํบลโคกเคียน 

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 4 ชุด 6,000,000              บาท

(10) ชุดปฏบิตักิารคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวร ์ตาํบลโคกเคียน 

      อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 4,232,000              บาท
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(11) ชุดปฏบิตักิารซอฟทแ์วร ์ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

      จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 4,120,000              บาท

(12) ชุดคอมพวิเตอรว์ทิศัน ์ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

      จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 4,740,000              บาท

(13) ชุดปฏบิตักิารระบบอจัฉริยะ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

      จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 5,120,000              บาท

(14) ชุดทดสอบระบบเครือข่าย ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

      จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 4,000,000              บาท

(15) ชุดการเรียนรูป้ญัญาประดษิฐ ์ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

      จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 3,195,000              บาท

(16) ชุดเรียนรูแ้พลตฟอรม์ระบบและสถาปตัยกรรม ตาํบลโคกเคียน 

      อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 3,280,000              บาท

(17) กลอ้งจลุทรรศนแ์บบมกีระบอกตา 5 ชุด ตาํบลโคกเคียน 

     อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,230,800              บาท

(18) ชุดทดสอบเทอรไ์บน ์ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 3,200,000              บาท

(19) หุ่นยนตล์าํเลยีงชิ้นงานแบบไรส้ายสญัญาณในการสือ่สาร 

     ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 2 ชุด 4,500,000              บาท

(20) สถานีสายพานลาํเลยีงชิ้นงานแบบเบีย่งเบนทศิทางการเคลือ่นที่

     ของถาดบรรจชุิ้นงาน ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 2,700,000              บาท

(21) สถานีป้อนชิ้นงานเขา้สู่เครื่องกดัแบบอตัโนมตั ิCNC โดยใชหุ้่นยนต์

     อตุสาหกรรม 6 แกน ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 7,200,000              บาท

(22) โปรแกรมจดัการระบบ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 2,000,000              บาท

(23) ระบบจาํลอง MES ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 2,500,000              บาท

(24) โปรแกรมสกาดา้ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 3,800,000              บาท

(25) สถานีเครื่องกดัแบบอตัโนมตั ิCNC ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 4,400,000              บาท

(26) อปุกรณป์ระกอบทีใ่ชก้บัระบบ Industry 4.0 ตาํบลโคกเคียน 

     อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 2,480,000              บาท

(27) เครื่องอ่านปฏกิริิยาบนไมโครเพลท ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส

     จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,234,800              บาท
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(28) เครื่องแกส๊โครมาโทรกราฟี ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 2,140,000              บาท

(29) เครื่องบอมบแ์คลอริมเิตอร ์ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส  

     จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,646,200              บาท

(30) สถานีควบคุมระบบการขนส่งของหุ่นยนตล์าํเลยีงชิ้นงาน ตาํบลโคกเคียน

     อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 2 ชุด 3,680,000              บาท

(31) สถานีจดัเกบ็ชิ้นงานและวตัถดุบิพรอ้มระบบลาํเลยีงชิ้นงาน 

     ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 5,800,000              บาท

(32) เครื่อง CNC วดัพกิดัดว้ยระบบ scan ตาํบลโคกเคียน 

     อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 9,600,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 75,555,000             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

    จงัหวดันราธิวาส 1 งาน 20,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 55,555,000             บาท

(1) ระบบสาธารณูปการ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

    จงัหวดันราธิวาส 1 ระบบ 30,000,000             บาท

(2) อาคารปฏบิตักิารดา้นการเกษตร ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

    จงัหวดันราธิวาส 1 หลงั 25,555,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 134,500,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 6,725,000              บาท

 เงนิงบประมาณ 127,775,000            บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 25,555,000             บาท

 ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 51,110,000             บาท

 ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 51,110,000             บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

9.6991       -            4.1894     -            13.8885    

9.6991         -             4.1894       -              13.8885      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 100 100 100 100 100

 ( 100 )

คน 580 400 400 400 400

 ( 400 )

คน 160 160 160 160 160

 ( 160 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 10.5989 13.8885 13.8885 13.8885 13.8885

 ( 4.6311 )

ลา้นบาท 18.3000        21.9115     21.9115      21.9115      21.9115      

ลา้นบาท 10.5989        13.8885     13.8885      13.8885      13.8885      

ลา้นบาท 6.4095         9.6991       9.6991       9.6991       9.6991       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.1894         4.1894       4.1894       4.1894       4.1894       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.7011         8.0230       8.0230        8.0230        8.0230        

ลา้นบาท 7.7011         8.0230       8.0230       8.0230       8.0230       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                   13,888,500

        - เพือ่ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายในการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 13,888,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,699,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,578,900              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,589,300              บาท

(2) วสัดุเวชภณัฑ์ 2,568,700              บาท

(3) วสัดุวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 1,020,900              บาท

(4) วสัดุการศึกษา 2,400,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,120,200              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 222,500                บาท

(2) ค่าประปา 300,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 597,700                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 4,189,400              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,189,400              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ 4,189,400              บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            6.5027     6.5027     

-                -             -              6.5027       6.5027       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

 ( 980 )

โครงการ 110 110 110 110 110

 ( 87 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 6.5027 6.5027 6.5027 6.5027 6.5027

 ( 3.9382 )

ลา้นบาท 6.5027         6.5027       6.5027        6.5027        6.5027        

ลา้นบาท 6.5027         6.5027       6.5027        6.5027        6.5027        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.5027         6.5027       6.5027       6.5027       6.5027       

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารทางวิชาการ                    6,502,700

        - เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการในรูปแบบต่างๆ ทีมุ่่งเนน้การเพิม่พูนความรูแ้ละพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการทางวิชาการ 6,502,700 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 6,502,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 6,502,700              บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

8.2.5.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            1.9220     1.9220     

-                -             -              1.9220       1.9220       

8.2.5.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 62 62 62 62 62

 ( 49 )

คน 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

 ( 1,720 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 1.9220 1.9220 1.9220 1.9220 1.9220

 ( 1.0256 )

ลา้นบาท 1.9220         1.9220       1.9220        1.9220        1.9220        

ลา้นบาท 1.9220         1.9220       1.9220        1.9220        1.9220        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.9220         1.9220       1.9220       1.9220       1.9220       

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.5  ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    1,922,000

        - เพือ่ฟ้ืนฟู สงวนรกัษา เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและศิลปวฒันธรรมของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมทีบ่รรลุวตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,922,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 1,922,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,922,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            23.1347    -            23.1347    

-                -             23.1347      -              23.1347      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,030 2,030 2,250 2,250 -

 ( 2,030 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 226.8727      23.1347     25.6165      25.6165      -               

ลา้นบาท 226.8727      23.1347     25.6165      25.6165      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 226.8727      23.1347     25.6165      25.6165      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   23,134,700

8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

                          จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                   23,134,700

           - เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

           มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์

                  301,240,400

                  301,240,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

ตามโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

             ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 23,134,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,134,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,134,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 23,134,700             บาท

1.1) ค่าจดัการเรียนการสอน 13,253,400             บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรียน 4,060,000              บาท

1.3) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 2,065,800              บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 1,827,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 1,928,500              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     7  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2566)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            144.9200   -            144.9200   

-                -             144.9200     -              144.9200     

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 12 12 12 12 12

 ( 12 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 162.4873      153.7366    13.2983      13.2983      25.3966      

ลา้นบาท 147.1859      144.9200    3.6000        3.6000        6.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 147.1859      144.9200    3.6000       3.6000       6.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.3014        8.8166       9.6983        9.6983        19.3966      

ลา้นบาท 15.3014       8.8166       9.6983       9.6983       19.3966      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมีสขุภาวะท่ีดี                 159,590,000

8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม                 144,920,000

           - เพือ่แกไ้ขความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย ์โดยเพิม่ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

           มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์

                  368,217,100

                  305,305,900

                   62,911,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัการจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อหลกัสูตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตแพทยเ์พิม่ 144,920,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 144,920,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 144,920,000           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 66,180,200             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 71 รายการ (รวม 214 หน่วย) 17,563,600             บาท

(2) ระบบเวชระเบยีนโรงพยาบาล ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

    จงัหวดันราธิวาส 1 ระบบ 5,000,000              บาท

(3) กลอ้งจลุทรรศนฟ์ลูออเรสเซนต ์ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

    จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,539,300              บาท

(4) เครื่องถา่ยภาพต่อกบักลอ้งจลุทรรศน ์ตาํบลโคกเคียน 

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,180,000              บาท

(5) เครื่องวเิคราะหห์าปริมาณไนโตรเจนดว้ยระบบอตัโนมตั ิตาํบลโคกเคียน 

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 2,798,500              บาท

(6) เครื่องวเิคราะหพ์ลงังานความรอ้น ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

    จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,646,200              บาท

(7) เครื่องสกดัวเิคราะหไ์ขมนัแบบอตัโนมตั ิตาํบลโคกเคียน 

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,889,000              บาท

(8) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางภาษา ตาํบลโคกเคียน 

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 3 ชุด 4,050,000              บาท

(9) เครื่องบดตวัอย่างประสทิธิภาพสูง ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส

    จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,466,700              บาท

(10) เครื่องทาํแหง้แบบพน่ฝอยระดบัหอ้งปฏบิตักิาร ตาํบลโคกเคียน 

     อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 2,238,800              บาท

(11) กลอ้งจลุทรรศนช์นิด 3 กระบอกตา พรอ้มชุดถา่ยภาพดจิติอล 

     ขนาด 5 เมกะพกิเซล และชุดประมวลผล ตาํบลโคกเคียน 

     อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 2,266,200              บาท

(12) อปุกรณเ์ครื่องตรวจวเิคราะหโ์ลหะ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 3,338,600              บาท

(13) เครื่องวเิคราะหป์ริมาณเสน้ใยแบบอตัโนมตั ิตาํบลโคกเคียน 

     อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,368,800              บาท

(14) เครื่องควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื ตาํบลโคกเคียน 

     อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 เครื่อง 1,959,000              บาท

(15) ชุดปฏบิตักิารวเิคราะหจ์ลุนิทรีย ์ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 5,000,000              บาท
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(16) ชุดปฏบิตักิารเคมวีเิคราะห ์ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 4,000,000              บาท

(17) ชุดปฏบิตักิารชีววทิยาโมเลกลุ ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 4,000,000              บาท

(18) ชุดปฏบิตักิารพยาธิวทิยา ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส 

     จงัหวดันราธิวาส 1 ชุด 4,019,500              บาท

(19) ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

   รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 856,000                บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 75,139,800             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 14,400,000             บาท

(2) โรงอาหาร ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 หลงั 25,000,000             บาท

(3) ปรบัปรุงและตกแต่งอาคารโรงพยาบาล ตาํบลโคกเคียน 

    อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 งาน 10,739,800             บาท

(4) ระบบประปาและบาดาลโรงพยาบาลกลัยาณิวฒันาการุณย ์  

    ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 งาน 25,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 3,600,000              บาท
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     16  ปี (ปี 2549 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            14.6700    -            14.6700    

-                -             14.6700      -              14.6700      

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 50 50 50 50 -

 ( - )

คน 250 150 100 50 -

 ( 200 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 177.1158      14.6700     9.1700        3.6700        -               

ลา้นบาท 177.1158      14.6700     9.1700        3.6700        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 177.1158      14.6700     9.1700       3.6700       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม                   14,670,000

           - เพือ่แกป้ญัหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิม่ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

           มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์

                  204,625,800

                  204,625,800

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัการจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิม่ 14,670,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,670,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,670,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 14,670,000             บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานที่ดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2564)

8.5.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             54.2746    54.2746    

-                -             -              54.2746      54.2746      

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 6 6 6 -

 ( 10 ) .

คน 5,200 3,500 3,600 3,700 -

 ( 4,875 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -

 ( 80 )

ลา้นบาท 153.0000      54.2746      55.9028      57.5798      -               

ลา้นบาท 153.0000      54.2746      55.9028      57.5798      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.5230         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 145.4770      54.2746     55.9028      57.5798      -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.5  แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                   54 ,274,600

8.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดั

                          ชายแดนภาคใต ้                   54 ,274,600

           - ประชาชนในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดร้บัโอกาสทางการศึกษา เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขี ึ้น

           มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์

                  320 ,757,200

                  320 ,757,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

   จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการพฒันาการศึกษาในเขต

พฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนนิงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ

             จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,274,600 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 54,274,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเยาวชนเพือ่เสริมสรา้งสนัตสุิขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,922,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัตัง้และพฒันาศกัยภาพศูนยภ์าษาต่างประเทศเพือ่รองรบั

   การพฒันากาํลงัคนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,974,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมองคค์วามรูเ้พือ่พฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,394,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัตัง้หอ้งเรียนพเิศษ Science Mathematics Program

   (SMP) 38,214,400             บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพผูน้าํทางศาสนาอสิลาม เพือ่การสรา้งสนัตสุิข

   จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,219,200              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาอสิลาม 3,551,000              บาท

72



บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            3.6690     -            3.6690     

-                -             3.6690       -              3.6690       

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 11 11 11 -

 ( 12 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 -

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 -

 ( - )

ลา้นบาท 4.8059         3.6690       3.9202        4.0378        -               

ลา้นบาท 4.8059         3.6690       3.9202        4.0378        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.8059         3.6690       3.9202       4.0378       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัทีน่าํไปใชป้ระโยชน์

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในเด็นสาํคญั

   ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   16,432,900

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                   3,669,000

8.6.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม                    3,669,000

           - ผลติงานวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

           มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์

                   16,432,900

8.6  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

             และสิ่งแวดลอ้ม 3,669,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,669,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,669,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเดน็สาํคญั

   ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 3,669,000              บาท
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            5.9986     5.9986     

-                -             -              5.9986       5.9986       

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 2 2 2 2 -

 ( 2 )

คน 720 1,900 2,000 2,100 -

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 -

 ( - )

ลา้นบาท 2.8256         5.9986       6.1785        6.3638        -               

ลา้นบาท 2.8256         5.9986       6.1785        6.3638        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.8256         5.9986       6.1785       6.3638       -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-Net) ทีส่อดคลอ้ง

กบับรบิทพื้นที่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

รวมทัง้สิ้น

1. ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระดบัชาต ิ(O-NET) ทกุวชิา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                   21,366,500

                   21,366,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.7  แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง                    5,998,600

8.7.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนระดบัชาติ (O-Net) 

                          ท่ีสอดคลอ้งกบับรบิทพื้นท่ี                    5,998,600

           - นกัเรยีนไดร้บัโอกาสทางการเรยีนรูแ้ละไดร้บัการศึกษาทีม่คีุณภาพ

           มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัชาติ (O-Net)

             ที่สอดคลอ้งกบับริบทพื้นที่ 5,998,600 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 5,998,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชื

   ใหก้บันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 965,400                บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการสอนเสริมความรูว้ชิาเคม ีฟิสกิส ์ชีววทิยา 

   และภาษาต่างประเทศแก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 5,033,200              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

   มหาวทิยาลยันครพนมเป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํเพือ่พฒันาสงัคมแห่งอนุภูมภิาคลุม่นํา้โขงตอนกลาง

  1. จดัหลกัสูตรการสอนและพฒันากาํลงัคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และคุณธรรม 

      จรยิธรรมภายใตบ้รบิทความหลากหลายทางวฒันธรรมและสงัคมของประเทศ

      กลุม่อนุภูมภิาคลุม่นํา้โขงตอนกลาง   

   2. การวจิยัและพฒันานวตักรรมและองคค์วามรูท้ีส่าํคญัต่อการสรา้งการเตบิโต

      อย่างย ัง่ยนืของทกุภาคสว่น

   3. ใหบ้รกิารวชิาการและผูน้าํในการถา่ยทอดองคค์วามรูใ้นประเทศกลุม่อนุภูมภิาคลุม่นํา้โขง

      เพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื   

   4. สง่เสรมิ ทาํนุบาํรุง และเผยแพร่ศิลปะ วฒันธรรมทีห่ลากหลายเพือ่การบูรณาการ 

      การอยู่ร่วมกนัในประเทศกลุม่อนุภูมภิาคลุม่นํา้โขง   

   5. การบรหิารจดัการทีด่ดีว้ยหลกัธรรมาภบิาล

   มหาวทิยาลยันครพนม มงีบประมาณในการดาํเนินงานตามพนัธกจิดา้นการจดัการเรยีนการสอน

   และการบรหิารจดัการอย่างเพยีงพอ ซึง่จะสง่ผลใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินงานตามพนัธกจิ

   ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามค่าเป้าหมายและระยะเวลาทีก่าํหนด

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยันครพนม

739,327,500                

757,865,600                
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,067.3480     965.1641       976.6899       889.3100       814.8611       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 739.3275       757.8656       673.7134       582.1084       468.2611       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 328.0205       207.2985       302.9765       307.2016       346.6000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 328.0205       207.2985       302.9765       307.2016       346.6000       

1. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตาม

ความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความ

พงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 45.9902       21.4171       12.5360       12.5360       12.5360       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 138.2118       100.0000       141.0193       161.7432       183.6000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 138.2118       100.0000       141.0193       161.7432       183.6000       

2. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาไดง้านทาํตรงสาขา รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 257.8096     295.5268     244.5740     153.4075     96.4055       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 188.5087       104.2985       158.3572       141.0584       158.9000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 188.5087       104.2985       158.3572       141.0584       158.9000       

3. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สตินกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและอนุรกัษ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/

กิจกรรมทีม่กีารเผยแพร่ดา้น

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารต่อประโยชน์

ของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000        2.0000        2.0000        2.0000        2.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.6000          1.0000          1.2000          1.4000          1.6000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.6000          1.0000          1.2000          1.4000          1.6000          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ คน 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/

องคก์รทีไ่ดร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.7000        5.3620        5.3620        5.3620        5.3620        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7000          2.0000          2.4000          3.0000          2.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7000          2.0000          2.4000          3.0000          2.5000          

5. เพื่อพฒันานกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพใหไ้ดร้บัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 15 ปี 

ใหมี้คณุภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของค่าใชจ่้าย

ทีผู่ป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตาม

รายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน รอ้ยละ 100 100 100 100 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 38.5124       35.6617       36.7315       37.8334       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6.  เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 323.5515     318.7219     327.8374     339.3392     351.9576     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. การบูรณาการหน่วยงานในพื้นท่ีใหมี้สว่นรว่ม

ในการสง่เสรมิการท่องเที่ยวท่ีสามารถตอบสนอง

นโยบายและยุทธศาสตรข์องจงัหวดัและกระตุน้

สง่เสรมิการท่องเที่ยวใหเ้กิดรายไดม้ากข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:การพฒันาบคุลการ

ดา้นการท่องเทีย่ว คน 150 150 150 150 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.5000        1.5000        1.5450        1.5913        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เพื่อเป็นการสนบัสนุนการเพิ่มขีด

ความสามารถทางเศรษฐกิจและสรา้ง

ความเท่าเทียมทางสงัคมดว้ยเทคโนโลยีดิจทิลั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบั

การอบรมมทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.5500        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

9. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการผลิตพยาบาลเพิ่ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาไดง้านทาํตรงสาขา รอ้ยละ 95 95 95 95 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 28.2380       15.3860       18.9475       5.1380        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. สนุบสนุนวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันา

สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละจาํนวน

ผลงานวจิยั/นวตักรรมทีส่ามารถนาํไปใชเ้ชงิ

พาณิชย/์ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน รอ้ยละ 85 85 85 85 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5000        6.5514        6.7400        6.9400        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. สนบัสนุนการวิจยัและนวตักรรม

เพื่อการสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของจาํนวน

ผลงานวจิยั/นวตักรรมทีส่ามารถนาํไปใช ้

ประโยชนเ์พือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

พื้นฐานของประเทศ รอ้ยละ 90 90 90 90 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 26.9758       1.9262        2.0500        2.1100        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

12. เศรษฐกิจระดบัภาคเติบโตตามศกัยภาพ

ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: นกัเรยีน นกัศึกษา ครู 

คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 

มสี่วนร่วมในการพฒันาพื้นทีแ่ละอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม รอ้ยละ -                 80 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               10.2000       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

13. สนบัสนุนยกระดบัคณุภาพการศึกษาและ

การเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ี

คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาต ิข ัน้พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวชิา 

ผ่านเกณฑร์อ้ยละ รอ้ยละ -                 50 50 50 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               14.5382       15.3900       15.8510       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

14. สนบัสนุนเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การจดัการเรยีนการสอนนกับินพาณิชยต์รี

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของการผลติ

และพฒันากาํลงัคนระดบัอดุมศึกษา

มสีมรรถนะทีต่รงตามความตอ้งการ

การผลติงานและการพฒันาประเทศดา้นการบนิ
รอ้ยละ -                 100 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               29.3180       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 94.9133     148.1665    57.0000     -              24.4250     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 94.9133       148.1665      57.0000       -                24.4250       

รวมทัง้สิ้น 2 94.9133     148.1665    57.0000     -              24.4250     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  66,413,300  บาท

2. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  28,500,000  บาท

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ 

เท่าเทยีมและท ัว่ถงึ

เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมสีุขภาวะทีด่ี 15,386,000                      

4. แผนงานบูรณาการ 34,479,300                  

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 10,200,000                      

ปีงบประมาณ

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กีฬา และวฒันธรรม 1,500,000                        

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,241,100                        

14,538,200                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 324,298,700                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 80,365,700                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 64,979,700                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 318,721,900                 

2. แผนงานพื้นฐาน 324,298,700                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 105.9801     33.6505         237.2212       348.4136       32.6002         757.8656       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

105.9801     5.6580          -                 207.0838       -                 318.7219       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               27.9925         207.9032       82.0410         6.3620          324.2987       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -            11.5360           8.8751                -             1.0000          21.4111

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            16.4565        199.0281          69.8250           1.0000        286.3096

ผลผลติที ่3 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

             -                  -                  -             9.2160                -             9.2160

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                  -                  -             3.0000           2.3620           5.3620

ผลผลติที ่5 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.0000           2.0000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 29.3180         35.6617         -                 64.9797         

โครงการที ่1 : โครงการการผลติและ

พฒันากาํลงัคนระดบัอดุมศึกษาใหม้ี

สมรรถนะในสาขาทีต่รงตามความตอ้งการ

ของผลติงานและการพฒันาประเทศรองรบั

 Thailand 4.0

             -                  -            29.3180                -                  -            29.3180

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -            35.6617                -            35.6617

4. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมี

สขุภาวะท่ีดี

-               -                 -                 15.3860         -                 15.3860         

โครงการที ่1 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่              -                  -                  -            15.3860                -            15.3860

5. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยว กีฬา และวฒันธรรม

-               -                 -                 -                 1.5000          1.5000          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว

             -                  -                  -                  -             1.5000           1.5000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

6. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 8.2411          -                 8.2411          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             6.3149                -             6.3149

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

             -                  -                  -             1.9262                -             1.9262

7. แผนงานบูรณาการ

พฒันาพื้นท่ีระดบัภาค

-               -                 -                 -                 10.2000         10.2000         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาอาชพีและ

คุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ย

เพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

             -                  -                  -                  -            10.2000          10.2000

8. แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ 

เท่าเทียมและทัว่ถึง

-               -                 -                 -                 14.5382         14.5382         

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

             -                  -                  -                  -            14.5382          14.5382

งบรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

323.5515         318.7219         327.8374         339.3392         351.9576         

323.5515         318.7219         327.8374         339.3392         351.9576         

105.3895         105.9801         108.1595         110.4342         115.8073         

11.4480          5.6580            5.9096            6.4674            6.7286            

206.7140         207.0838         213.7683         222.4376         229.4217         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          318,721,900

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 318,721,900 บาท

1. งบบคุลากร 105,980,100           บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 89,934,400             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 81,029,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,905,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 900,000                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,145,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,658,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,658,000              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 192,000                บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 37,900                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ 914,400                บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 1,180,700              บาท

(5) ค่าตอบแทนเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ 914,400                บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 513,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 207,083,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 207,083,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 207,083,800            บาท
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บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

11.5360     8.8751     -            1.0000     21.4111    

11.5360       8.8751       -              1.0000       21.4111      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,308 1,198 1,457 1,770 1,770

 ( - )

คน 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770

 ( - )

คน 5,208 5,670 6,127 6,440 6,440

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 14.7067 12.5360 12.5360 12.5360 12.5360

 ( - )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ

หรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

กิจกรรม

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 324,298,700

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   21,411,100

        - เพือ่สนบัสนุนการผลติและพฒันากาํลงัคนทีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 152.8524      90.0615     117.9243     136.7360     158.1360     

ลา้นบาท 45.9902        21.4111     12.5360      12.5360      12.5360      

ลา้นบาท 12.3567       11.5360     11.5360      11.5360      11.5360      

ลา้นบาท 31.2835       8.8751       -              -              -              

ลา้นบาท 1.5000         -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.8500         1.0000       1.0000       1.0000       1.0000       

ลา้นบาท 106.8622      68.6504     105.3883     124.2000     145.6000     

ลา้นบาท 106.8622      68.6504     105.3883     124.2000     145.6000     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 21,411,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 11,536,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,536,000              บาท

(1) วสัดุการศึกษา 4,536,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,000,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,000,000              บาท

(2) ค่าประปา 500,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 8,875,100              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,875,100              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 8,875,100              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,875,100              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 17 รายการ (รวม 159 หน่วย) 6,259,700              บาท

(2) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนรวมกลาง  

     ตาํบลนาราชควาย อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 2,621,400              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ  (ก.พ.ร.)  

    และรายงานประจาํปี 1,000,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

16.4565     199.0281  69.8250    1.0000     286.3096   

16.4565       199.0281    69.8250      1.0000       286.3096     

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,190 1,832 2,134 2,240 2,240

 ( - )

คน 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240

 ( - )

คน 5,367 5,367 5,366 5,774 5,880

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 95.3621 87.2815 87.2815 87.2815 87.2815

 ( - )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ :  ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ

หรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 286,309,600

        - เร่งผลติกาํลงัคนดา้นอาชวีศึกษาและดา้นวทิยาศาสตรใ์หม้คีุณภาพสอดรบักบัความตอ้งการ 

        ของภาคอตุสาหกรรมการผลติและบรกิารเพือ่การพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 360.1950      313.9254    300.7190     217.0599     168.1795     

ลา้นบาท 241.9675      286.3096    235.4480     144.2815     87.2795      

ลา้นบาท 24.8710       16.4565     16.4565      16.4565      16.4565      

ลา้นบาท 146.2715      199.0281    148.1665     57.0000      -              

ลา้นบาท 69.8250       69.8250     69.8250      69.8250      69.8230      

ลา้นบาท 1.0000         1.0000       1.0000       1.0000       1.0000       

ลา้นบาท 118.2275      27.6158     65.2710      72.7784      80.9000      

ลา้นบาท 118.2275      27.6158     65.2710      72.7784      80.9000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 286,309,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 16,456,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,098,000             บาท

(1) วสัดุการศึกษา 16,098,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 358,500                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 358,500                บาท

2. งบลงทนุ 199,028,100           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 199,028,100           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 91,358,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 91,358,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 54 รายการ (รวม 611 หน่วย) 35,573,500             บาท

(2) ระบบเสยีงและภาพหอ้งบรรยาย 250 ทีน่ ัง่ ชัน้ 3 

     ตาํบลนาราชควาย อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ระบบ 2,502,600              บาท

(3) ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิารตดัต่อภาพดจิทิลัพรอ้มเครื่องบนัทกึ 

    ตาํบลนาราชควาย อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 หอ้ง 1,441,700              บาท

(4) ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิารสอนอาคารพื้นฐานประยุกต ์

    ตาํบลหนองญาต ิอาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 1,742,600              บาท

(5) เครื่องกลงึควบคุมดว้ยคอมพวิเตอร ์พรอ้มอปุกรณม์าตรฐานเครื่อง  

    ตาํบลหนองญาต ิอาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 เครื่อง 1,997,000              บาท

(6) ชุดฝึกปฏบิตักิารเครื่องพมิพส์ามมติ ิ  

     ตาํบลหนองญาต ิอาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 1,444,500              บาท

(7) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยมอื 

     ตาํบลหนองญาต ิอาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 1,995,500              บาท

(8) หอ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอรส์าขาวชิาช่างกลโรงงาน  

    ตาํบลหนองญาต ิอาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 รายการ 1,978,400              บาท

(9) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวสัดุศาสตรส์าขาวชิาช่างกลโรงงาน 

    ตาํบลหนองญาต ิอาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 1,999,800              บาท

(10) ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์  ตาํบลหนองญาต ิ

     อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 หอ้ง 1,085,600              บาท

(11) ชุดหอ้งปฏบิตักิารทางกลสาํหรบัสาขายานยนตพ์รอ้มเครื่องมอื

     วดัเครื่องวเิคราะห ์ ตาํบลนาหวา้ อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 1 ชุด 1,930,000              บาท

(12) ชุดปฏบิตักิารกลางระบบช่วงลา่งและปรบัอากาศรถยนต ์ตาํบลนาหวา้ 

     อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 1 หอ้ง 1,950,000              บาท

(13) หอ้งปฏบิตักิารดจิลิทลัมลัตมิเีดยีข ัน้สูง  ตาํบลนาหวา้ อาํเภอนาหวา้ 

     จงัหวดันครพนม 1 หอ้ง 1,831,400              บาท
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(14) หอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ตาํบลนาหวา้ 

      อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม 1 หอ้ง 1,403,400              บาท

(15) หอ้งปฏบิตักิารสาขาวชิาการบญัชี  ตาํบลศรีสงคราม 

      อาํเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 1,316,500              บาท

(16) หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิ

      ตาํบลศรีสงคราม อาํเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม 1 หอ้ง 1,075,200              บาท

(17) เครื่องวเิคราะหป์ริมาณธาตโุลหะดว้ยการดูดกลนืแสงอะตอม 

      (Atomic Absorption Spectrometer)  ตาํบลหนองญาต ิ

      อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 เครื่อง 2,500,000              บาท

(18) ลฟิตโ์ดยสาร ขนาดนํา้หนกับรรทกุไม่นอ้ยกว่า 1,600 กโิลกรมั 

     ความเร็ว 90 เมตร/นาท ีตาํบลหนองญาต ิอาํเภอเมอืงนครพนม 

     จงัหวดันครพนม 1 ชุด 2,200,000              บาท

(19) ระบบเครื่องคอมพวิเตอรส์าํหรบัใหบ้ริการเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย

     แบบเสมอืน (NPU-Private Cloud)   ตาํบลขามเฒ่า 

     อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 6,300,000              บาท

(20) ระบบโครงสรา้งพื้นฐานเครือข่ายคอมพวิเตอรส์่วนขยาย ระยะที ่2  

      ตาํบลขามเฒ่า อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 9,152,200              บาท

(21) ระบบการประชุมทางไกล ตาํบลขามเฒ่า อาํเภอเมอืงนครพนม 

     จงัหวดันครพนม 1 ชุด 3,780,100              บาท

(22) ครุุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์างการบญัชี  

     ตาํบลธาตพุนม อาํเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 2,483,000              บาท

(23) ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิารไดนามกิส ์ ตาํบลหนองญาต ิ

     อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ชุด 1,815,000              บาท

(24) ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกลพื้นฐานปัม้นํา้

     และกงัหนั ตาํบลหนองญาต ิอาํเภอเมอืงนครพนม 

     จงัหวดันครพนม 1 ชุด 1,860,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 107,670,100           บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 29,707,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,207,000              บาท

(2) โครงการก่อสรา้งสนามกฬีา Sport complex มหาวทิยาลยันครพนม  

    ตาํบลนาราชควาย อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 รายการ 28,500,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 150,000,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 7,500,000              บาท

 เงนิงบประมาณ 142,500,000            บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,500,000             บาท

 ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 57,000,000             บาท

93



 ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 57,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 66,413,300             บาท

(1) อาคารหอประชุมอนุภาคลุม่นํา้โขงมหาวทิยาลยันครพนม 

    ตาํบลขามเฒ่า อาํเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 1 หลงั 66,413,300             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 338,500,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 16,925,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 321,575,000            บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 67,687,500             บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 96,307,700             บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,413,300             บาท

 ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 91,166,500             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 11,549,800             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย) 11,549,800             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 69,825,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 69,825,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการเสริมสรา้งนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยสีิง่ประดษิฐ์

    ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ 1,500,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศูนยบ์ริการการศึกษาศรีสงคราม 2,500,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการหลกัสูตรวทิยาลยัการบนินานาชาติ 63,825,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนโครงการหลกัสูตรคณะวทิยาศาสตร์ 2,000,000              บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,000,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            9.2160     -            9.2160     

-                -             9.2160       -              9.2160       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 80 80 80 80 80

 ( - )

คน 80 80 80 80 80

 ( - )

คน 320 320 320 320 320

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 13.2321 9.2160 9.2160 9.2160 9.2160

 ( - )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอื

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ :  ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                    9,216,000

      -  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการกาํลงัคนทางดา้นการแพทยแ์ละพยาบาลในการพฒันาสุขภาพ ของ

ป ช ช

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 48.9962        48.7716     57.9932      64.4060      73.1260      

ลา้นบาท 15.8421        9.2160       9.1260        9.1260        9.1260        

ลา้นบาท 4.0161         -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.6100         -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.2160         9.2160       9.1260       9.1260       9.1260       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 33.1541        39.5556     48.8672      55.2800      64.0000      

ลา้นบาท 33.1541       39.5556     48.8672      55.2800      64.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 9,216,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,216,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,216,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายนกัศึกษาพยาบาล 9,216,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            3.0000     2.3620     5.3620     

-                -             3.0000       2.3620       5.3620       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440

 ( - )

ชดุโครงการ 6 6 6 6 6

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 5.7000 5.3620 5.3620 5.3620 5.3620

 ( - )

ลา้นบาท 6.4000         7.3620       7.7620        8.3620        7.8620        

ลา้นบาท 5.7000         5.3620       5.3620        5.3620        5.3620        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.7000         3.0000       3.0000       3.0000       3.0000       

ลา้นบาท 2.0000         2.3620       2.3620       2.3620       2.3620       

ลา้นบาท 0.7000         2.0000       2.4000        3.0000        2.5000        

ลา้นบาท 0.7000         2.0000       2.4000       3.0000       2.5000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    5,362,000

        - เพือ่พฒันาการใหบ้รกิารวชิาการและวชิาชพีทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคมประเทศ 

          และอนุภูมภิาคลุม่นํา้โขง

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุค่าใชจ่้ายการผลติ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 5,362,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการจดัตัง้ศูนยก์ารศึกษาอนุภมูภิาคลุม่นํา้โขง 1,000,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการศูนยซ่์อมสรา้งเพือ่ชุมชน Fix it Center 1,500,000              บาท

3)  เงนิอดุหนุนโครงการเกษตรลุม่นํา้โขง 500,000                บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 2,362,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวชิาการ 2,362,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.5.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            2.0000     2.0000     

-                -             -              2.0000       2.0000       

8.2.5.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 75 75 75 75 75

 ( - )

คน 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

 ( - )

8.2.5  ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    2,000,000

        - เพือ่ใหป้ระชาชนมหีลกัธรรมทางศาสนาและจรยิธรรมเป็นแนวทางในการดาํรงชวีติ 

        ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข ตลอดจนมคีวามภาคภูมใิจและร่วมมอืสบืทอดศิลปะ 

        และวฒันธรรมของชาตใิหค้งอยู่อย่างย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การส่งเสรมิทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 2.6000         3.0000       3.2000        3.4000        3.6000        

ลา้นบาท 2.0000         2.0000       2.0000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         2.0000       2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท 0.6000         1.0000       1.2000        1.4000        1.6000        

ลา้นบาท 0.6000         1.0000       1.2000       1.4000       1.6000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,000,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2562)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              29.3180   -            -            29.3180    

-                29.3180     -              -              29.3180      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลาํ -                2 -              -              -              

รอ้ยละ -                100 -              -              -              

ลา้นบาท -                29.3180     -               -               -               

ลา้นบาท -                29.3180     -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                29.3180     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   64,979,700

8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการการผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัอดุมศึกษา

                         ใหมี้สมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตอ้งการของผลิตงาน

                         และการพฒันาประเทศรองรบั Thailand 4.0                   29,318,000

           - เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนระดบัอดุมศึกษาใหม้สีมรรถนะในสาขาทีต่รงตามความตอ้งการ

           ของผลติงานและการพฒันาประเทศรองรบั Thailand 4.0 ดา้นการบนิ

           มหาวทิยาลยันครพนม

                   29,318,000

                   29,318,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนนกับนิพาณิชยต์รี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนเครื่องบนิ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละการผลติและพฒันากาํลงัคน

ระดบัอดุมศึกษาใหม้สีมรรถนะในสาขา

ทีต่รงตามความตอ้งการของผลติงาน

และการพฒันาประเทศรองรบั Thailand 4.0

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัอดุมศึกษา

             ใหมี้สมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตอ้งการของ

             ผลิตงานและการพฒันาประเทศรองรบั Thailand 4.0 29,318,000 บาท

1. งบลงทนุ 29,318,000             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,318,000             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 29,318,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 29,318,000             บาท

(1) เครื่องบนิ  1 เครื่องยนต ์

     ตาํบลโพธ์ิตาก อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 2 เครื่อง 29,318,000             บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            35.6617    -            35.6617    

-                -             35.6617      -              35.6617      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,883 3,323 3,323 3,323 -              

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -              

 ( - )

ลา้นบาท 80.3650        35.6617     36.7315      37.8334      -               

ลา้นบาท 80.3650        35.6617     36.7315      37.8334      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 80.3650       35.6617     36.7315      37.8334      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

                         จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     35,661,700

 - เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

           มหาวทิยาลยันครพนม

                  190,591,600

                  190,591,600

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

ตามโครงการ

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครอง

สามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

            ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 35,661,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 35,661,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 35,661,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 35,661,700             บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 6,295,200              บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 3,599,200              บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 2,852,900              บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 20,019,200             บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2,895,200              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     15  ปี (ปี 2550 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            15.3860    -            15.3860    

-                -             15.3860      -              15.3860      

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 70 70 70 70 -              

 ( - )

คน 70 70 -              -              -              

 ( - )

คน 280 210 140 70 -              

 ( 210 )

รอ้ยละ 90 80 80 80 -              

 ( - )

ลา้นบาท 66.0590        15.3860     18.9475      5.1380        -               

ลา้นบาท 66.0590        15.3860     18.9475      5.1380        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 66.0590       15.3860     18.9475      5.1380       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมีสขุภาวะท่ีดี                   15,386,000

8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม                   15,386,000

           - เพือ่แกไ้ขปญัหาความรุนแรงของความขาดแคลนพยาบาล โดยเพิม่การผลติ

           ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

           มหาวทิยาลยันครพนม

                  105,530,500

                  105,530,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัการจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ :  รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษา

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิม่ 15,386,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,386,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,386,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 15,386,000             บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            1.5000     1.5000     

-                -             -              1.5000       1.5000       

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 150 150 150 150 -              

 ( - )

ลา้นบาท 1.5000         1.5000       1.5450        1.5913        -               

ลา้นบาท 1.5000         1.5000       1.5450        1.5913        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.5000         1.5000       1.5450       1.5913       -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.5  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว กีฬา และวฒันธรรม                    1,500,000

8.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว                    1,500,000

           - เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว

           มหาวทิยาลยันครพนม

                     6,136,300

                     6,136,300

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : การพฒันาศกัยภาพบคุลากร

ดา้นการท่องเทีย่ว

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว 1,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบริการ 1,500,000              บาท

110



บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            6.3149     -            6.3149     

-                -             6.3149       -              6.3149       

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 9 9 9 -              

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 -              

 ( - )

ลา้นบาท 3.5000         6.3149       6.7400        6.9400        -               

ลา้นบาท 3.5000         6.3149       6.7400        6.9400        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5000         6.3149       6.7400       6.9400       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                   23,731,400

                   23,731,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.6  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    8,241,100

8.6.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม                      6,314,900

           - เพือ่วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

           มหาวทิยาลยันครพนม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

             และสิ่งแวดลอ้ม 6,314,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,314,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,314,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 6,314,900              บาท
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บาท

8.6.2.1   วตัถปุระสงค์

8.6.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            1.9262     -            1.9262     

-                -             1.9262       -              1.9262       

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 8 8 8 -              

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 -              

 ( - )

ลา้นบาท 30.4828        1.9262       2.0500        2.1100        -               

ลา้นบาท 30.4828        1.9262       2.0500        2.1100        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 30.4828       1.9262       2.0500       2.1100       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

8.6.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรู ้

                         พื้นฐานของประเทศ                    1,926,200

           - เพือ่วจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

           มหาวทิยาลยันครพนม

                   36,640,800

                   36,640,800

113



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

            พื้นฐานของประเทศ 1,926,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,926,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,926,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 1,926,200              บาท
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2562)

8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            10.2000    10.2000    

-                -             -              10.2000      10.2000      

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                2 -              -              -              

ลา้นบาท -                10.2000     -               -               -               

ลา้นบาท -                10.2000     -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                10.2000     -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการพฒันาอาชพี

และคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้อ้ยเพือ่ลด

ความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศจดุเนน้การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                   10,200,000

                   10,200,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.7  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบัภาค                   10,200,000

8.7.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวิตผูมี้รายไดน้อ้ย

                          เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม                     10,200,000

          - เพือ่พฒันาอาชพีและรายไดข้องคนยากจน ส่งเสรมิการมอีาชพี ยกระดบัฝีมอื

          อบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เพือ่ใหม้รีายไดเ้สรมิและใหเ้กิดความม ัน่คงทางรายได ้

           มหาวทิยาลยันครพนม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตผูมี้รายไดน้อ้ย

             เพือ่ลดความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม 10,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 10,200,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10,200,000             บาท
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บาท

บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค์

8.8.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -            -            14.5382    14.5382    

-                -             -              5.1931       5.1931       

-                -             -              1.9784       1.9784       

-                -             -              1.8000       1.8000       

-                -             -              2.8151       2.8151       

-                -             -              2.7516       2.7516       

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                5 5 5 -              

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพเยาวชนในกลุม่จงัหวดัสนุก 

(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2) สู่ความเป็นเลศิ

2. บูรณาการการเรยีนรูโ้ดยเนน้การทดลองวทิยาศาสตร ์

เพือ่พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะหข์องผูเ้รยีน ในศตวรรษที ่21 

(Kids Science Boots Camp)

3. โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กไทยในยุคไทยแลนด ์4.0

 เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงจากผูเ้ลน่เกม (Game) 

สู่ผูพ้ฒันาเกมส ์(Game Developar)

4. โครงการผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นดจิติอล 

และเทคโนโลยสีมองกลฝงัตวั เพือ่รองรบัการพฒันาประเทศไทย 4.0

5. โครงการพฒันาศกัยภาพทกัษะอาชพีงานเชื่อมโลหะ

ดว้ยการฝึกการควบคุมการเชื่อมอตัโนมตั ิดว้ยหุ่นยนต ์

Welding Robot เพือ่รองรองรบัเทคโนโลยหีุ่นยนตสู์่ยุค 

Thailand 4.0

                   45,779,200

                   45,779,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.8  แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง                     14,538,200

8.8.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต                   14,538,200

           - เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

           มหาวทิยาลยันครพนม
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                14.5382     15.3900      15.8510      -               

ลา้นบาท -                14.5382     15.3900      15.8510      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                14.5382     15.3900      15.8510      -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษา

            และการเรียนรูต้ลอดชีวิต 14,538,200 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 14,538,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพเยาวชนในกลุม่จงัหวดัสนุก 

   (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน สู่ความเป็นเลศิทางดา้นวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยดีว้ยสะเตม็ศึกษา 5,193,100              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการการเรียนรูโ้ดยเนน้การทดลองวทิยาศาสตร ์

    เพือ่พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะหข์องผูเ้รยีน ในศตวรรษที ่21  

     (Kids Science Boots Camp) 1,978,400              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพเดก็ไทยในยุคไทยแลนด ์4.0 

    เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลงจากผูเ้ลน่เกม (Game) 

    สู่ผูพ้ฒันาเกม (Game Developar) 1,800,000              บาท

4)  ค่าใชจ่้ายในการผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นดจิติอล 

     และเทคโนโลยสีมองกลฝงัตวั เพือ่รองรบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 2,815,100              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพทกัษะอาชีพงานเชื่อมโลหะ

    ดว้ยการฝึกการควบคุมการเชื่อมอตัโนมตั ิดว้ยหุ่นยนต ์Welding Robot  

    เพือ่รองรองรบัเทคโนโลยหีุ่นยนตสู์่ยุค Thailand 4.0 2,751,600              บาท

119



120

Mick Sotthiphan
Rectangle



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัแห่งการพฒันาทอ้งถิน่ ชมุชน บนฐานความรูด้า้นวทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์เทคโนโลย ี

   และนวตักรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพการผลติและบรกิารทีส่ามารถแขง่ขนัได ้

   1. ผลติบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถทางวชิาการและทกัษะในวชิาชพี รูจ้กัคิดอย่างมเีหตผุล มคีุณธรรม

      จรยิธรรม และมคีวามใฝ่เรยีนรู ้  

   2. จดัการศึกษาทางดา้นวชิาชพีท ัง้ระดบัตํา่กวา่ปรญิญาและระดบัปรญิญาเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

      ตลาดแรงงานและทศิทางการพฒันาประเทศ   

   3. สง่เสรมิการวจิยั การบรกิารวชิาการและวชิาชพี เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์

      ในการพฒันาศกัยภาพการผลติและบรกิารชมุชน สงัคมและประเทศ   

   4. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม สง่เสรมิและสนบัสนุนการกฬีาและนนัทนาการ

   1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี 

      ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

   2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส 

      และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษา

      ในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Life Long Learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์

423,333,900                

411,127,600                
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 452.0339        455.9276        421.6284        405.8647        343.8601        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 423.3339        411.1276        385.7284        375.3647        309.7601        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 28.7000         44.8000         35.9000         30.5000         34.1000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 28.7000         32.3000         35.9000         30.5000         34.1000         

  - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ ลา้นบาท -                 12.5000         -                 -                 -                 

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 206.4517      221.0731      227.7025      234.5336      241.5696      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพื่อผลติกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 93.0206       19.0631       8.4560         8.4560         8.4560         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.0000           7.0000           8.0000           9.0000           10.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.0000          7.0000          8.0000          9.0000          10.0000         

3. เพื่อขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 94.4285       111.2431      119.6598      109.6598      19.6598       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 20.0000         34.5000         24.0000         17.0000         18.1000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 20.0000         22.0000         24.0000         17.0000         18.1000         

  - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ ลา้นบาท -                 12.5000         -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อบริการวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.7173         1.8474         1.8474         1.8474         1.8474         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7000           0.8000           0.9000           1.0000           2.0000           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7000          0.8000          0.9000          1.0000          2.0000          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นักศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่นและอนุรกัษท์าํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานทีม่กีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

เรื่อง 15 15 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : นสิตินกัศึกษาทีเ่หน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.0994         2.0703         2.0703         2.0703         2.0703         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000           2.5000           3.0000           3.5000           4.0000           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0000          2.5000          3.0000          3.5000          4.0000          

6. เป็นศูนยว์จิยัที่มีผลงานทางวชิาการเผยแพร่ใน

ระดบัชาติและนานาชาติอย่างต่อเน่ือง  ศูนยผ์ลติ

และรวบรวมผลติภณัฑจ์ากหม่อนและไหมท่ีมี

คณุภาพสูง  และศูนยท์ี่มีระบบในการช่วยสรา้ง

ความเขม้แข็งดา้นหม่อนไหมใหแ้ก่ชมุชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนกลุม่เป้าหมายที่

เป็นชมุชนและวสิาหกจิชมุชนทีไ่ดร้บับรกิารจาก

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพื้นบา้น

คน/ปี  - 600 600 600 600

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

รอ้ยละ  - 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               30.8999       23.1377       15.8573       36.1570       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เพื่อวจิยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 85 85 85 85  -

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

รอ้ยละ 85 85 85 85  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.1608         0.5261         0.5419         0.5582         -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เพื่อวจิยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 85 85 85 85  -

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

รอ้ยละ 85 85 85 85  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.8915         0.4060         0.4182         0.4307         -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เพื่อวจิยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทาง

เศรษฐกิจ

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 85 85 85 85  -

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

รอ้ยละ 85 85 85 85  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5856         1.7396         1.8946         1.9514         -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. สรา้งความเขม้แข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน

ระดบัพื้นที่ตลอดจนการแกไ้ขปญัหาดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

วชิาการและองคค์วามรู ้

คน  - 300  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคณุภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

รอ้ยละ  - 95  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               22.2590       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

11. เพื่อใหป้ระเทศมีการบริหารจดัการคณุภาพ

สิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และเอื้อต่อการมีคณุภาพ

ชีวติที่ดีของประชาชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เผยแพร่การบรหิาร

จดัการขยะมลูฝอยชมุชนโดยประยกุตใ์ชป้รชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

คน 400  -  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9395         -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

12. ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจพื้นฐาน ยกระดบั

รายได ้พฒันาการท่องเท่ียวและบริการของจงัหวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว

และบรกิารเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 10  -  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.0390         -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 47.5000     100.0000    90.0000     -              12.5000     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 47.5000       100.0000      90.0000       -                12.5000       

รวมทัง้สิ้น 1 47.5000     100.0000    90.0000     -              12.5000     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  47,500,000  บาท

30,899,900                      

4. แผนงานบูรณาการ 24,930,700                  

22,259,000                      

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 30,899,900                  

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,671,700                        

ปีงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 221,073,100                 

2. แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 134,223,900                     

134,223,900                 

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ

จาํนวน 

รายการ

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 52.7653       32.4497         124.0621       162.9089       38.9416         411.1276       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

52.7653       8.0706          -                 160.2372       -                 221.0731       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               24.3791         102.9406       -                 6.9042          134.2239       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -             6.8059          11.3573                -             0.8999          19.0631

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            11.9691          78.8074                -             2.0866          92.8631

ผลผลติที ่3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

             -             5.6041          12.7759                -                  -            18.3800

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                  -                  -                  -             1.8474           1.8474

ผลผลติที ่5 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.0703           2.0703

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 21.1215         -                 9.7784          30.8999         

โครงการที ่1 : โครงการศูนยค์วามเป็นเลศิ

ดา้นสิง่ทอพื้นบา้น แพรวากาฬสนิธุ์

             -                  -            21.1215                -             9.7784          30.8999

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 2.6717          -                 2.6717          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             0.5261                -             0.5261

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

             -                  -                  -             0.4060                -             0.4060

โครงการที ่3 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -             1.7396                -             1.7396

5. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบั

ภาค

-               -                 -                 -                 22.2590         22.2590         

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัผา้ทอ

อสีานสู่สากล

             -                  -                  -                  -            22.2590          22.2590

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

127



8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

206.4517         221.0731         227.7025         234.5336         241.5696         

206.4517         221.0731         227.7025         234.5336         241.5696         

55.6200          52.7653          54.3482          55.9787          57.6580          

8.8952            8.0706            8.3100            8.5593            8.8160            

141.9365         160.2372         165.0443         169.9956         175.0956         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          221,073,100

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 221,073,100 บาท

1. งบบคุลากร 52,765,300             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 40,438,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 35,968,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,470,300              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,090,400              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,236,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,070,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,070,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,296,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 4,536,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 333,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 160,237,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 160,237,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 160,237,200            บาท
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บาท

บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

6.8059       11.3573   -            0.8999     19.0631    

6.8059         11.3573     -              0.8999       19.0631      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,102 1,615 1,758 2,043 1,283

 ( 532 )

คน 1,350 1,485 1,634 1,797 1,977

 ( 1,107 )

คน 6,388 5,502 6,446 6,380 7,271

 ( 3,731 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 13.2554 8.4560 8.4560 8.4560 8.4560

 ( 6.5149 )

ลา้นบาท 99.0206        26.0631     16.4560      17.4560      18.4560      

ลา้นบาท 93.0206        19.0631     8.4560        8.4560        8.4560        

ลา้นบาท 9.9717         6.8059      7.5561       7.5561       7.5561       

ลา้นบาท 79.7652       11.3573     -              -              -              

ลา้นบาท 1.3545         -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.9292         0.8999      0.8999       0.8999       0.8999       

ลา้นบาท 6.0000         7.0000      8.0000        9.0000        10.0000      

ลา้นบาท 6.0000         7.0000      8.0000       9.0000       10.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

       - จดัการศึกษาเพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรต์อบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนและทอ้งถิน่

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 134,223,900

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   19,063,100

หน่วยนบั

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 19,063,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,805,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,068,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,177,300              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 310,500                บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 384,300                บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 146,800                บาท

(5) วสัดุงานบา้นงานครวั 14,000                  บาท

(6) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 82,700                  บาท

(7) วสัดุการศึกษา 1,749,900              บาท

(8) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 202,500                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,737,900              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,579,700              บาท

(2) ค่าไปรษณีย์ 158,200                บาท

2. งบลงทนุ 11,357,300             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,357,300             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 11,357,300             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 11,357,300             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 475 หน่วย) 675,000                บาท

(2) เครื่องปรบัอากาศระบบ VRF ขนาดไม่นอ้ยกว่า 600,000 บทียูี 

    ตาํบลสงเปลอืย อาํเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์2 ระบบ 3,864,000              บาท

(3) ชุดเพิม่ประสทิธิภาพระบบเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตภายใน ตาํบลสงเปลอืย

    อาํเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 1,295,500              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งศูนยป์ฏบิตักิารการตลาดดจิติอล  ตาํบลกาฬสนิธุ ์

    อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 1,110,600              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทดสอบความรูพ้ื้นฐานทางดา้นภาษาองักฤษ 

    ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 4,412,200              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 899,900                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 299,900                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร 600,000                บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

11.9691     78.8074   -            2.0866     92.8631    

11.9691       78.8074     -              2.0866       92.8631      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,102 646 741 599 618

 ( 532 )

คน 650 715 787 865 952

 ( 431 )

คน 2,242 2,010 2,507 2,860 3,289

 ( 1,277 )

รอ้ยละ 100 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 20.2437  14.0557 14.0557 14.0557 14.0557

 ( 9.2094 )

ลา้นบาท 100.7157      119.3631   129.0557     120.0557     31.0557      

ลา้นบาท 87.7157        92.8631     114.0557     104.0557     14.0557      

ลา้นบาท 15.3830       11.9691     11.9691      11.9691      11.9691      

ลา้นบาท 67.4720       78.8074     100.0000     90.0000      -              

ลา้นบาท 1.1738         -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.6869         2.0866      2.0866       2.0866       2.0866       

ลา้นบาท 13.0000        26.5000     15.0000      16.0000      17.0000      

ลา้นบาท 13.0000       14.0000     15.0000      16.0000      17.0000      

ลา้นบาท -                12.5000     -              -              -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   92,863,100

        - จดัการศึกษาเพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสนบัสนุนเป้าหมาย

          การพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 92,863,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 11,969,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,847,100              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 994,200                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 657,400                บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 341,200                บาท

(4) วสัดุงานบา้นงานครวั 27,100                  บาท

(5) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 300,000                บาท

(6) วสัดุการศึกษา 6,030,000              บาท

(7) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 247,500                บาท

(8) วสัดุหนงัสอืการเกษตร 200,000                บาท

(9) วสัดุก่อสรา้ง 49,700                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,122,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,579,800              บาท

(2) ค่าประปา 438,300                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 69,200                  บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 34,700                  บาท

2. งบลงทนุ 78,807,400             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 78,807,400             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 7,767,400              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 7,767,400              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 4,097,400              บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารนวตักรรมหุ่นยนตอ์จัฉริยะ ตาํบลกาฬสนิธุ ์

    อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 1,290,000              บาท

(3) เครื่องมอืงานเชื่อม พรอ้มอปุกรณ ์ตาํบลกาฬสนิธุ ์อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์

    จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 1,320,000              บาท

(4)  เครื่องกลงึขนาดยนัศูนยเ์หนือแท่น 150 มลิลเิมตร  ตาํบลกาฬสนิธุ ์

     อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์4 เครื่อง 1,060,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 71,040,000             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 71,040,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 23,540,000             บาท
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(2) อาคารสาํนกังานอธิการบดแีละบริหารสนิทรพัย ์ตาํบลกาฬสนิธุ ์

   อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 หลงั 47,500,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 250,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,500,000             บาท

เงนิงบประมาณ 237,500,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 47,500,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000            บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 90,000,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 2,086,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยั 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 1,086,600              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

5.6041       12.7759   -            -            18.3800    

5.6041         12.7759     -              -              18.3800      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 150 150 150 150 150

 ( 25 )

คน 150 150 150 150 150

 ( 101 )

คน 780 579 876 953 1,052

 ( 386 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 5.9439 5.6041 5.6041 5.6041 5.6041

 ( 1.4361 )

ลา้นบาท 13.7128        26.3800     14.6041      6.6041        6.7041        

ลา้นบาท 6.7128         18.3800     5.6041        5.6041        5.6041        

ลา้นบาท 5.9439         5.6041      5.6041       5.6041       5.6041       

ลา้นบาท 0.7689         12.7759     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.0000         8.0000      9.0000        1.0000        1.1000        

ลา้นบาท 7.0000         8.0000      9.0000       1.0000       1.1000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                   18,380,000

        - เพือ่ผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะพงึประสงคแ์ละสอดรบักบัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง

          ภาคการผลติและการบรกิารของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 18,380,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,604,100              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,604,100              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 444,800                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 253,900                บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 312,900                บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 239,000                บาท

(5) วสัดุการศึกษา 3,474,000              บาท

(6) วสัดุคอมพวิเตอร์ 879,500                บาท

2. งบลงทนุ 12,775,900             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 12,775,900             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 12,775,900             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,775,900             บาท

(1)  ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์

    ตาํบลสงเปลอืย อาํเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 4,496,900              บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพยาบาลเดก็และวยัรุ่น ตาํบลสงเปลอืย 

    อาํเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 3,293,000              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารกายวภิาคศาสตร ์ตาํบลสงเปลอืย อาํเภอนามน

    จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 4,986,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            1.8474     1.8474     

-                -             -              1.8474       1.8474       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 500 550 600 650 700

 ( 800 )

โครงการ 30 35 35 40 45

 ( 57 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 4.7173 1.8474 1.8474 1.8474 1.8474

 ( 1.3021 )

ลา้นบาท 5.4173         2.6474      2.7474        2.8474        3.8474        

ลา้นบาท 4.7173         1.8474      1.8474        1.8474        1.8474        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.7173         1.8474      1.8474       1.8474       1.8474       

ลา้นบาท 0.7000         0.8000      0.9000        1.0000        2.0000        

ลา้นบาท 0.7000         0.8000      0.9000       1.0000       2.0000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    1,847,400

       - บรกิารวชิาการแก่สงัคม พฒันาครูเพือ่ยกระดบัวชิาชพีครูใหส้มกบัเป็นวชิาชพีช ัน้สูงและส่งเสรมิ

         การเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 1,847,400 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 1,847,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายบริการวชิาการ 1,847,400              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.5.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.0703     2.0703     

-                -             -              2.0703       2.0703       

8.2.5.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 45 50 50 50 50

 ( 17 )

คน 400 450 500 550 600

 ( 2,000 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 2.0994 2.0703 2.0703 2.0703 2.0703

 ( 0.4006 )

ลา้นบาท 4.0994         4.5703      5.0703        5.5703        6.0703        

ลา้นบาท 2.0994         2.0703      2.0703        2.0703        2.0703        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0994         2.0703      2.0703       2.0703       2.0703       

ลา้นบาท 2.0000         2.5000      3.0000        3.5000        4.0000        

ลา้นบาท 2.0000         2.5000      3.0000       3.5000       4.0000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.5  ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    2,070,300

        - เพือ่ส่งเสรมิ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมทีบ่รรลุผลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

139



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,070,300 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,070,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,070,300              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1    วตัถปุระสงค์

8.3.1.2    สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3    ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2565)

8.3.1.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              21.1215   -            9.7784     30.8999    

-                21.1215     -              9.7784       30.8999      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน/ปี  - 600 600 600 600

กลุม่/ปี  - 3 3 3 3

รอ้ยละ  - 95 95 95 95

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   30,899,900

8.3.1      โครงการท่ี 1 :  โครงการศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นสิ่งทอพื้นบา้น แพรวากาฬสนิธุ ์                   30,899,900

ส่งเสรมิการผลติและผลติภณัฑจ์ากไหมแพรวาและไหมทีม่คีุณภาพสูง ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

และเทคโนโลยเีพือ่ยกระดบัสิง่ทอพื้นบา้นและผา้ไหมแพรวา เพือ่สรา้งความเขม้แขง็และสามารถ

สรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชนและจงัหวดักาฬสนิธุ์

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

                  106,051,900

                  106,051,900

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การใหบ้รกิารวชิาการดา้นสิง่ทอพื้นบา้น แพรวากาฬสนิธุ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นชมุชนและ

วสิาหกิจชมุชนทีไ่ดร้บับรกิารจากศูนยค์วามเป็นเลศิดา้น

สิง่ทอพื้นบา้น แพรวากาฬสนิธุ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกลุม่วสิาหกิจชมุชนไดร้บัการ

ยกระดบัสู่ OTOP  Premium

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                30.8999     23.1377      15.8573      36.1570      

ลา้นบาท -                30.8999     23.1377      15.8573      36.1570      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                21.1215     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                9.7784      23.1377      15.8573      36.1570      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นสิ่งทอพื้นบา้น 

             แพรวากาฬสนิธุ ์ 30,899,900 บาท

1. งบลงทนุ 21,121,500             บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 21,121,500             บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 9,193,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,193,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 1,603,000              บาท

(2) ชุดฝึกปฏบิตักิารออกแบบลวดลายผา้ไหมแพรวา ตาํบลสงเปลอืย 

    อาํเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 1,100,000              บาท

(3) ชุดเตรียมผงสธีรรมชาตแิละทดสอบเสน้ใย ตาํบลสงเปลอืย อาํเภอนามน

    จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 1,690,000              บาท

(4) เครื่องทอผา้ ตาํบลสงเปลอืย อาํเภอนามน จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 ชุด 4,800,000              บาท

1.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 11,928,500             บาท

1.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 11,928,500             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 11,928,500             บาท

2. งบรายจ่ายอืน่ 9,778,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพื้นบา้น แพรวากาฬสนิธุ์ 9,778,400              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1    วตัถปุระสงค์

8.4.1.2    สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3    ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.5261     -            0.5261     

-                -             0.5261       -              0.5261       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 1 10 12  -

 ( 18 )

รอ้ยละ 85 85 90 90  -

 ( 85 )

ลา้นบาท 5.1608         0.5261      0.5419        0.5582        -               

ลา้นบาท 5.1608         0.5261      0.5419        0.5582        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.1608         0.5261      0.5419       0.5582       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    2,671,700

8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม                        526,100

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

                     6,787,000

                     6,787,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็นสาํคญัตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

             สิ่งแวดลอ้ม 526,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 526,100                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 526,100                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 526,100                บาท
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บาท

8.4.2.1    วตัถปุระสงค์

8.4.2.2    สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3    ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

            - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.4060     -            0.4060     

-                -             0.4060       -              0.4060       

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 22 4 21 23  -

 ( 22 )

รอ้ยละ 85 85 90 90  -

 ( 85 )

ลา้นบาท 6.8915         0.4060      0.4182        0.4307        -               

ลา้นบาท 6.8915         0.4060      0.4182        0.4307        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.8915         0.4060      0.4182       0.4307       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

                         ของประเทศ                        406,000

วจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

                     8,146,400

                     8,146,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

             พื้นฐานของประเทศ 406,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 406,000                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 406,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 406,000                บาท
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บาท

8.4.3.1    วตัถปุระสงค์

8.4.3. 2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.3.3    ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.3.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           1.7396     -            1.7396     

-                -             1.7396       -              1.7396       

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 1 5 9 11  -

 ( 1 )

รอ้ยละ 85 85 90 90  -

 ( 85 )

ลา้นบาท 0.5856         1.7396      1.8946        1.9514        -               

ลา้นบาท 0.5856         1.7396      1.8946        1.9514        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5856         1.7396      1.8946       1.9514       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4.3  โครงการท่ี 3 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ                    1,739,600

เพือ่วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์

                     6,271,000

                     6,271,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่ทาง

             เศรษฐกจิ 1,739,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,739,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,739,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 1,739,600              บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1    วตัถปุระสงค์

8.5.1.2    สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1. 3   ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2562)

8.5.1.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

            - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            22.2590    22.2590    

-                -             -              22.2590      22.2590      

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน  - 300  -  -  -

รอ้ยละ  - 95  -  -  -

ลา้นบาท -                22.2590     -               -               -               

ลา้นบาท -                22.2590     -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                22.2590     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.5  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบัภาค                   22,259,000

8.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสูส่ากล                   22,259,000

1.เพือ่เพิม่ผลติภาพเกษตรกรผูผ้ลติผา้ไหมในข ัน้ตน้และข ัน้กลางของการผลติ 

2.เพือ่เพิม่ศกัยภาพธุรกิจผา้ไหม ทีส่ามารถต่อยอดไปสู่อตุสาหกรรมแฟช ัน่

  และอตุสาหกรรมอื่นๆ สรา้งโอกาสการลงทนุของผูป้ระกอบการในพื้นที่

จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัชยัภูม ิ จงัหวดักาฬสนิธุ์

                   22,259,000

                   22,259,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการและองค์

ความรู ้

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัผา้ทออสีานสูส่ากล 22,259,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 22,259,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการยกระดบัผา้ทออสีานสู่สากล 22,259,000             บาท

151



152

Mick Sotthiphan
Rectangle



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1) ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ มคีุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏบิตั ิมทีกัษะการสือ่สาร 

   และเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามรกั ผูกพนั และเป็นทีพ่ึง่ของทอ้งถิน่

2) วจิยัและพฒันานวตักรรมเพือ่การใชป้ระโยชน ์และการยกระดบัคุณภาพชวีติ

3) บรกิารวชิาการเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน ชมุชนพึง่ตนเองได ้

   โดยอาศยัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

4) ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม สบืสาน สรา้งสรรคท์นุทางวฒันธรรม วถิชีวีติทีด่งีาม

   บนพื้นฐานทางวฒันธรรม

1) ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

   ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ

   ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํ

2) การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา

   รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา 

   ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

   (Life Long Learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

3) องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี

390,696,800                

416,519,700                

เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํทีผ่ลติบณัฑติ และบคุลากรทางการศึกษาทีม่คีุณภาพ

เสรมิสรา้งความเขม้แขง็สูท่อ้งถิน่ สงัคม และการพฒันาประเทศ
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 520.5977       530.0057       359.3622       372.2666       369.9435       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 390.6968       416.5197       242.4642       248.9946       249.0204       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 129.9009       113.4860       116.8980       123.2720       120.9231       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 129.9009       113.4860       116.8980       123.2720       120.9231       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 198.8367     178.0654     183.4074     188.9096     194.5769     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.0000         15.0000         15.0000         15.0000         15.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.0000         15.0000         15.0000         15.0000         15.0000         

2. ผลิตกาํลงัคนทางดา้นวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

ตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 166.0553     199.5048     18.2117       18.2117       18.2117       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 104.9009       93.9860         96.3980         102.7720       102.9231       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 104.9009       93.9860         96.3980         102.7720       102.9231       

3. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษา และคนในชมุชน

เห็นคณุค่า และอนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานทีม่กีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาทีเ่หน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.4500        3.4500        3.4500        3.4500        3.4500        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          3.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          3.0000          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจาก

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.5221        2.4868        3.1223        3.1223        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000          2.0000          3.0000          3.0000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0000          2.0000          3.0000          3.0000          -                 

5. บรกิารวิชาการเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

ของชมุชน ใหป้ระชาชนไดร้บัการศึกษาและ

เรยีนรูต้ลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชนใ์น

การพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               29.8560       30.9000       31.8270       32.7818       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. พฒันางานวิจยัและนวตักรรมท่ีตอบสนอง

ภาคการผลิตและบรกิารสาขายุทธศาสตร ์เพื่อ

สง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ยกระดบัใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการ  - 1 1 1  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

โครงการ  - 1 1 1  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ  - 80 80 80  -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัทีน่าํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รอ้ยละ  - 85 85 85  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               3.1567        3.3728        3.4740        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. บรกิารวิชาการแก่ชมุชนและสงัคมใหเ้กิด

ความเขม้แข็งและย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 95  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 90  -  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.9000        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.5000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.5000          -                 -                 -                 -                 

8. พฒันา สง่เสรมิ สรา้งงานวิจยัและนวตักรรม 

นําองคค์วามรูท่ี้ไดจ้ากการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆนําไปใชอ้า้งองิ

 และ/หรอืต่อยอด

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการ 3  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

โครงการ 3  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 80  -  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัทีน่าํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รอ้ยละ 85  -  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.9327       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.0000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.0000          -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 29.2410     -              -              -              6.7000       

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 29.2410       -                -                -                6.7000         

รวมทัง้สิ้น 1 29.2410     -              -              -              6.7000       

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  29,241,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานบูรณาการ 3,156,700                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,156,700                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 202,954,800                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 32,342,800                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,342,800                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 178,065,400                 

2. แผนงานพื้นฐาน 202,954,800                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 57.7505       29.3637         182.2917       113.2078       33.9060         416.5197       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

57.7505       12.7506         -                 107.5643       -                 178.0654       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               16.6131         182.2917       -                 4.0500          202.9548       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -             4.4867        139.6144                -                  -          144.1011

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            12.1264          42.6773                -             0.6000          55.4037

ผลผลติที ่3 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             3.4500           3.4500

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 2.4868          29.8560         32.3428         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             2.4868                -             2.4868

โครงการที ่2 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            29.8560          29.8560

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 3.1567          -                 3.1567          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -             3.1567                -             3.1567

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

210.8367         193.0654         198.4074         203.9096         209.5769         

198.8367         178.0654         183.4074         188.9096         194.5769         

62.4486          57.7505          61.4847          64.5589          67.7868          

11.2110          12.7506          13.6088          14.9697          15.7182          

125.1771         107.5643         108.3139         109.3810         111.0719         

-                  -                  -                  -                  -                  

12.0000          15.0000          15.0000          15.0000          15.0000          

12.0000          15.0000          15.0000          15.0000          15.0000          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          178,065,400

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

     8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 178,065,400 บาท

1. งบบคุลากร 57,750,500             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 51,797,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 49,667,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,130,300              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,840,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,112,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,750,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,750,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 480,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ 1,612,800              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 8,545,200              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 207,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 107,564,300           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 107,564,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 107,564,300            บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

4.4867       139.6144 -            -            144.1011   

4.4867         139.6144   -              -              144.1011     

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,900 1,600 2,125 2,200 2,225

 ( 1,800 )

คน 2,200 2,200 2,200 2,200 2,500

 ( - )

คน 4,712 5,012 5,612 5,687 5,962

 ( 4,992 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 9.7299 4.4867 4.4867 4.4867 4.4867

 ( 6.3267 )

ลา้นบาท 162.6108      208.4679   69.7845      74.6035      73.1219      

ลา้นบาท 93.4187        144.1011   4.4867        4.4867        4.4867        

ลา้นบาท 9.7299         4.4867      4.4867       4.4867       4.4867       

ลา้นบาท 83.6888       139.6144   -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 69.1921        64.3668     65.2978      70.1168      68.6352      

ลา้นบาท 69.1921       64.3668     65.2978      70.1168      68.6352      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 202,954,800

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                 144,101,100

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาสงัคมศาสตรอ์ย่างมคีุณภาพโดยคาํนึงคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 144,101,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,486,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,190,400              บาท

(1) วสัดุการศึกษา 3,190,400              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,296,300              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,296,300              บาท

2. งบลงทนุ 139,614,400           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 139,614,400           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 19,132,300             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 19,132,300             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 13 รายการ (รวม 52 หน่วย) 13,452,200             บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฝึกทกัษะการสอนสงัคมศึกษา ตาํบลหนองบวั

    อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 ชุด 1,855,100              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมแบบที ่2 ตาํบลหนองบวั

    อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 ชุด 1,125,000              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารจาํลองธุรกจิสาํหรบัฝึกปฏบิตั ิตาํบลหนองบวั

    อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 ชุด 2,700,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 120,482,100           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 119,491,000            บาท

(1) อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ตาํบลหนองบวั

    อาํเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุี 1 หลงั 29,241,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 134,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,700,000              บาท

เงนิงบประมาณ 127,300,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 37,820,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 60,238,100             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 29,241,000             บาท

(2) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี

    จงัหวดักาญจนบรุี 1 หลงั 90,250,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 95,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,750,000              บาท

เงนิงบประมาณ 90,250,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 991,100                บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 991,100                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

12.1264     42.6773   -            0.6000     55.4037    

12.1264       42.6773     -              0.6000       55.4037      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 769 650 700 700 700

 ( 699 )

คน 700 769 770 770 850

 ( - )

คน 1,254 1,254 1,374 1,444 1,594

 ( 979 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 16.2952 12.7264 13.7250 13.7250 13.7250

 ( 6.6851 )

ลา้นบาท 108.3454      85.0229     44.8252      46.3802      48.0129      

ลา้นบาท 72.6366        55.4037     13.7250      13.7250      13.7250      

ลา้นบาท 12.1952       12.1264     12.2250      12.2250      12.2250      

ลา้นบาท 56.3414       42.6773     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.1000         0.6000      1.5000       1.5000       1.5000       

ลา้นบาท 35.7088        29.6192     31.1002      32.6552      34.2879      

ลา้นบาท 35.7088       29.6192     31.1002      32.6552      34.2879      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างมคีุณภาพ

โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   55,403,700
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 55,403,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,126,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,126,400              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 3,526,400              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 3,600,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 42,677,300             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 42,677,300             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 29,669,200             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 29,669,200             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 34 รายการ (รวม 72 หน่วย) 14,117,100             บาท

(2) ชุดปฏบิตักิารปญัญาประดษิฐแ์ละการจาํแนกขอ้มลูอจัฉริยะ

    ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 ชุด 1,250,000              บาท

(3) ชุดหอ้งเรียนนวตักรรมเชิงสรา้งสรรค ์ตาํบลหนองบวั

    อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 ชุด 2,900,000              บาท

(4) เครื่องระเหยสารภายใตสู้ญญากาศ ตาํบลหนองบวั

    อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 เครื่อง 1,050,000              บาท

(5) ชุดระบบปฏบิตักิารตรวจสอบและวเิคราะหร์ะบบยานยนต์

    ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 ชุด 1,985,000              บาท

(6) ชุดฝึกปฏบิตักิารการเรียนการสอนงานควบคุมรถยกสนิคา้

    ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 ชุด 1,930,000              บาท

(7) ชุดปฏบิตักิารควบคุมระบบคลงัสนิคา้อตัโนมตั ิตาํบลหนองบวั

    อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 ชุด 2,650,000              บาท

(8) เครื่องลา้งขวด-บรรจ-ุและคดัฝาอตัโนมตั ิตาํบลหนองบวั

    อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี จงัหวดักาญจนบรุี 1 เครื่อง 1,637,100              บาท

(9) ระบบเครือข่ายไรส้าย ตาํบลหนองบวั อาํเภอเมอืงกาญจนบรุี

    จงัหวดักาญจนบรุี 1 ชุด 2,150,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,008,100             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 13,008,100             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 13,008,100             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 600,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 600,000                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            3.4500     3.4500     

-                -             -              3.4500       3.4500       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 35 35 35 40

 ( 11 )

รอ้ยละ 4,000 4,500 5,000 5,000 6,000

 ( 3,524 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 3.4500 3.4500 3.4500 3.4500 3.4500

 ( 0.7050 )

ลา้นบาท 5.9500         5.9500      5.9500        5.9500        6.4500        

ลา้นบาท 3.4500         3.4500      3.4500        3.4500        3.4500        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.4500         3.4500      3.4500       3.4500       3.4500       

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000        2.5000        3.0000        

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000       2.5000       3.0000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

8.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    3,450,000

ส่งเสรมิ สนบัสนุนและสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชน

ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่
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ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 3,450,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 3,450,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 3,450,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           2.4868     -            2.4868     

-                -             2.4868       -              2.4868       

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 320 480 480 480  -

 ( 222 )

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 ( 100 )

ลา้นบาท 2.5221         4.4868      6.1223        6.1223        -               

ลา้นบาท 1.5221         2.4868      3.1223        3.1223        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.5221         2.4868      3.1223       3.1223       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         2.0000      3.0000        3.0000        -               

ลา้นบาท 1.0000         2.0000      3.0000       3.0000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตาม

รายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                   19,253,500

                   10,253,500

                     9,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   32,342,800

8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

   เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายสาํหรบัรายการหนงัสอืเรยีน

   อปุกรณก์ารเรยีนและเครื่องแบบนกัเรยีนทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนุน

   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี

                          ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    2,486,800
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โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

             ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2,486,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,486,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,486,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,486,800              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 462,400                บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 159,400                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 210,000                บาท

1.4) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 331,800                บาท

1.5) ค่าจดัการเรียนการสอน 1,323,200              บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            29.8560    29.8560    

-                -             -              29.8560      29.8560      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หมู่บา้น  - 7 7 8 9

ตาํบล  - 5 6 7 8

ผลติภณัฑ์  - 5 6 6 7

ชิ้นงาน  - 3 4 5 5

คน  - 450 500 600 650

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการแปรรูปและ

พฒันาออกแบบผลติภณัฑ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครูผูส้อนทีส่อนในรายวชิาไม่ตรง

ตามสาขาวชิาทีจ่บการศึกษากลุม่สาระการเรยีนรู ้

คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสาระภูมศิาสตรใ์นกลุม่

สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหมู่บา้นทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิพฒันา

ผลติภณัฑส์รา้งสรรคส์นิคา้ชมุชนใหม้คีวามโดดเด่น

ยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนกลุม่วสิาหกิจชมุชนทีไ่ดร้บัการ

พฒันาและยกระดบัมาตรฐาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชนทีไ่ดร้บัการพฒันา

มูลค่า

รวมทัง้สิ้น

1. ยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี

                  159,130,000

                  159,130,000

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                   29,856,000

   นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

   ของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพ

   ของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกั

   ในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

169



รอ้ยละ  - 30 40 50 50

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

รอ้ยละ  - 20 20 20 20

รอ้ยละ  - 50 50 50 50

ลา้นบาท -                29.8560     30.9000      31.8270      66.5470      

ลา้นบาท -                29.8560     30.9000      31.8270      66.5470      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                29.8560     30.9000      31.8270      66.5470      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

เชงิคุณภาพ : ครูผูส้อนทีส่อนในรายวชิาไม่ตรงตาม

สาขาวชิาทีจ่บการศึกษา  มคีวามรู ้และสามารถพฒันา

ผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์พิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษเฉลีย่ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรผ่์าน

เกณฑม์าตรฐานทางความสามารถทางภาษาองักฤษ 

TOEIC (คะแนน 500) หรอื B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาตขิ ัน้พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวชิา

มากกวา่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิคุณภาพ : รายไดข้องประชาชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เพิม่ขึ้น
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โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั

             เพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น 29,856,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 29,856,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,856,000             บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           3.1567     -            3.1567     

-                -             3.1567       -              3.1567       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ  - 6 7 8  -

รอ้ยละ  - 80 80 80  -

รอ้ยละ  - 100 100 100  -

ลา้นบาท -                3.1567      3.3728        3.4740        -               

ลา้นบาท -                3.1567      3.3728        3.4740        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                3.1567      3.3728       3.4740       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั

อตุสาหกรรมเป้าหมาย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   10,003,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                   3,156,700

8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ                    3,156,700

   การวจิยั และพฒันาองคค์วามรู ้ภูมปิญัญาและถ่ายถอดสู่สงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

   เพือ่มงีานวจิยัสรา้งองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมกบัการพฒันาทอ้งถิน่และสงัคม

   มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี

                   10,003,500

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม

172



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่

             ทางเศรษฐกจิ 3,156,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,156,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,156,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 3,156,700              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

   มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทางวชิาการของทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็อย่างย ัง่ยนื

   1. สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนทอ้งถิน่   

   2. ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา   

   3. ผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และความสามารถในการคิด การแกป้ญัหา การสรา้งสรรค์

      และการสือ่สาร ดว้ยหลกัคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดบัชาตแิละสากล   

   4. บรหิารจดัการมหาวทิยาลยัดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยั โปร่งใสดว้ยหลกั

      ธรรมาภบิาล มกีารพฒันาอย่างกา้วหนา้ ต่อเนื่องและย ัง่ยนื

   1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง

      ภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

   2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมทัง้

      ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชน

      เขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

      (life long learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

   4. ยกระดบัคุณภาพชวีติ ลดช่องวา่งและความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม และสรา้งประชาชนใน

      ทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็ย ัง่ยนื

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

539,679,500                

501,662,000                
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 644.3272       593.9873       377.4934       385.6723       390.5878       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 539.6795       501.6620       293.0034       300.1823       304.6978       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 104.6477       92.3253         84.4900         85.4900         85.8900         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 104.6477       92.3253         84.4900         85.4900         85.8900         

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 234.5338     200.3168     206.3262     212.5158     218.8893     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1

ี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 69.9097       122.6133     19.2910       19.2910       19.2910       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 54.8702         60.0531         54.9400         55.9400         56.0200         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 54.8702         60.0531         54.9400         55.9400         56.0200         

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชพีอสิระภายใน 1

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 198.6149     137.8947     23.9867       23.9867       23.9867       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 47.1975         29.1622         26.4700         26.4700         28.4700         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 47.1975         29.1622         26.4700         26.4700         28.4700         

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร คน 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 82 82 82 82 82

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.6600       6.5690        7.2490        7.2490        7.2490        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2000          1.4000          1.2000          1.2000          1.2000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2000          1.4000          1.2000          1.2000          1.2000          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

เรื่อง 15 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาทีเ่หน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.5000        2.5000        2.5000        2.5000        2.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.2000          0.2000          0.2000          0.2000          0.2000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.2000          0.2000          0.2000          0.2000          0.2000          

6. ยกระดบัคณุภาพคณุภาพการศึกษา การ

เรยีนรูต้ลอดชีวิต และบคุลากรทางการศึกษา

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชนใ์น

การพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ -               80 80 80 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               29.3824       30.9000       31.8270       32.7818       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. พฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรยีนการสอน 

การวดัและประเมินผล

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0000        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.2295         -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 19.2295         -                 -                 -                 -                 

8. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ

คน 252 252 150 150 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่

ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่

ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 -               
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.6414        0.7132        0.6666        0.6666        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.1800          0.1800          0.1800          0.1800          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.1800          0.1800          0.1800          0.1800          -                 

9. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติ

รอ้ยละ 70 70 70 70 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม

รอ้ยละ 30 40 50 60 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัที่

นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 30 40 50 60 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.2340        0.3591        0.4017        0.4137        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          0.3300          0.5000          0.5000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          0.3300          0.5000          0.5000          -                 

10. วิจยัและนวตักรรมเพื่อแกป้ญัหาหรอืสรา้ง

ความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมัน่คง 

และคณุภาพชีวิตประชาชน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติ

รอ้ยละ 70 70 70 70 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม

รอ้ยละ 30 40 50 60 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัที่

นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 30 40 50 60 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.1102        0.3064        0.5962        0.6140        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 0.5000          0.5000          0.5000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 0.5000          0.5000          0.5000          -                 

11. การวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่

ทางเศรษฐกิจ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของงานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติ

รอ้ยละ 70 70 70 70 -               
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม

รอ้ยละ 30 40 50 60 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัที่

นาํไปใชป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 30 40 50 60 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.8816        1.0071        1.0860        1.1185        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          -                 

12. ลดปรมิาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของ

จงัหวดั รอ้ยละ 5 จากอตัราการเกิดของขยะมูล

ฝอย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนชมุชนทีเ่ขา้ร่วม

กาํจดัขยะอย่างครบวงจร

ชมุชน 30 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0939        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

13. สง่เสรมิดา้นเทคโนโลยีท่ีสรา้งเสรมิศกัยภาพ

การผลิตพลงังานจากวตัถดิุบพลงังานทดแทน

ในทอ้งถิ่นท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มท่ีมี

กระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรูสู้ช่มุชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คน 600 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 200,316,800                 

2. แผนงานพื้นฐาน 269,577,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 269,577,000                     

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม

30,095,600                  3. แผนงานยุทธศาสตร์

1,672,600                    

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 30,095,600                      

4. แผนงานบูรณาการ

1,672,600                        
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 63.9673       33.1903         217.2303       134.3877       52.8864         501.6620       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

63.9673       11.8476         -                 124.5019       -                 200.3168       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               21.3427         217.2303       7.5000          23.5040         269.5770       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            11.1060        103.3223           3.7500           4.4350        122.6133

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            10.2367        113.9080           3.7500          10.0000        137.8947

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                  -                  -                  -             6.5690           6.5690

ผลผลติที ่4 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.5000           2.5000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 0.7132          29.3824         30.0956         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            29.3824          29.3824

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             0.7132                -             0.7132

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 1.6726          -                 1.6726          

โครงการที ่1 : โครงการวจิยัและพฒันา

เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ

             -                  -                  -             0.3591                -             0.3591

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             0.3064                -             0.3064

โครงการที ่3 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -             1.0071                -             1.0071

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

181



8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

234.5338         200.3168         206.3262         212.5158         218.8893         

234.5338         200.3168         206.3262         212.5158         218.8893         

66.7808          63.9673          65.8863          67.8628          69.8968          

11.0950          11.8476          12.2030          12.5690          12.9460          

156.6580         124.5019         128.2369         132.0840         136.0465         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          200,316,800

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 200,316,800 บาท

1. งบบคุลากร 63,967,300             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 52,996,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 48,925,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,071,100              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,024,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,946,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,847,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,847,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 528,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,674,400              บาท

(4)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,338,400              บาท

(5)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 993,600                บาท

(6)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 993,600                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 414,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 124,501,900           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 124,501,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 124,501,900           บาท
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บาท

บาท

     วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

11.1060     103.3223  3.7500     4.4350     122.6133   

11.1060       103.3223   3.7500       4.4350       122.6133     

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,502 1,036 1,181 1,386 1,680

 ( 1,455 )

คน 1,835 1,680 1,680 1,680 1,680

 ( 1,326 )

คน 7,260 5,913 6,557 7,056 7,350

 ( 6,688 )

 

รอ้ยละ

 

80

 

80

 

80

 

80

 

80

 ( 80 )

 

รอ้ยละ

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 ( 100 )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 ( 90 )

 

ลา้นบาท

 

24.7050

 

19.2910

 

19.2910

 

19.2910

 

19.2910

 ( 18.3947 )

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 269,577,000

8.2.1    ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                 122,613,300

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

          เพือ่พฒันาบณัฑติสาขาวชิาการศึกษา ศิลปศาสตร ์บรหิารธุรกิจ การบญัช ีเศรษฐศาสตร ์นิตศิาสตร ์

          รฐัประศาสนศาสตร ์อย่างมคีุณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 124.7799      182.6664   74.2310      75.2310      75.3110      

ลา้นบาท 69.9097        122.6133   19.2910      19.2910      19.2910      

ลา้นบาท 13.4700       11.1060     11.1060      11.1060      11.1060      

ลา้นบาท 45.2047       103.3223   -              -              -              

ลา้นบาท 7.8000         3.7500      3.7500       3.7500       3.7500       

ลา้นบาท 3.4350         4.4350      4.4350       4.4350       4.4350       

ลา้นบาท 54.8702        60.0531     54.9400      55.9400      56.0200      

ลา้นบาท 54.8702       60.0531     54.9400      55.9400      56.0200      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 122,613,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 11,106,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,906,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 250,000                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 5,656,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,200,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,000,000              บาท

(2) ค่าประปา 100,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 100,000                บาท

2. งบลงทนุ 103,322,300           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,322,300           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 45,672,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 45,672,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 52 รายการ (รวม 512 หน่วย) 13,981,000             บาท

(2) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารกจิกรรมนกัศึกษา ตาํบลนครชุม

    อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 6,148,800              บาท

(3) ครุภณัฑช์ุดเพิม่ประสทิธิภาพระบบเสยีง ส ีแสง และระบบภาพอาคาร

    หอประชุมทปีงักรรศัมโีชต ิชัน้ 3 ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

    จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ระบบ 4,300,000              บาท

(4) หอ้งปฏบิตักิารทดลองสอน I - Classroom ประจาํอาคารนวตักรรม

    การศึกษา ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

    จงัหวดักาํแพงเพชร 3 หอ้ง 3,675,600              บาท

(5) ครุภณัฑช์ุดงานระบบเเสยีง สนามกฬีาฟตุบอล  ตาํบลนครชุม

    อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร  1 ชุด 3,144,100              บาท

(6) ชุดระบบภาพและเสยีง หอประชุมใหญ่ อาคารเรียนและปฏบิตักิาร

    วทิยาศาสตร ์ ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

    จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 2,665,900              บาท

(7) ชุดหอ้งปฏบิตักิารเครือข่ายคอมพวิเตอร ์(Network Lab)

    ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร  1 ชุด 2,105,300              บาท
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(8) ครุภณัฑล์ฟิตโ์ดยสารบรรทกุ ขนาด 20 คน นํา้หนกับรรทกุ

    1,350 กโิลกรมั  6 ชัน้ ประจาํอาคารเรียนและปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์

    ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร  1 ชุด 2,000,000              บาท

(9) ครุภณัฑช์ุดงานระบบเสยีง สนามกฬีาในร่มเอนกประสงค์

     ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ระบบ 1,967,900              บาท

(10) ครุภณัฑช์ุดระบบภาพและเสยีง อาคารทีพ่กันกัศึกษา

      ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ระบบ 1,656,000              บาท

(11) ระบบบริหารจดัการประชุมอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting System)

      ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ระบบ 1,600,000              บาท

(12) ครุภณัฑช์ุดระบบเสยีง หอ้งประชุม หอประชุมทปีงักรรศัมโีชต ิชัน้ 2

      ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 1,400,000              บาท

(13) ครุภณัฑป์ระจาํปฏบิตักิารการสอนคณิตศาสตร ์  ตาํบลนครชุม

      อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร  1 ชุด 1,027,400              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 57,650,300             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 57,650,300             บาท

 (1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

   รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) 47,400,300             บาท

(2) ปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งนํา้หอพกันกัศึกษาหญงิ ตาํบลนครชุม

    อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 หอ 10,250,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 3,750,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,750,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารงานศูนยอ์ดุมศึกษาแม่สอด 3,750,000              บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 4,435,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3,435,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,000,000              บาท
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บาท

     วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

10.2367     113.9080  3.7500     10.0000    137.8947   

10.2367       113.9080    3.7500       10.0000      137.8947     

8.2.2.2  เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 557 510 750 710 700

 ( 531 )

คน 750 700 670 670 670

 ( 710 )

คน 2,897 2,629 2,789 2,709 2,669

 ( 1,319 )

 

รอ้ยละ

 

80

 

80

 

80

 

80

 

80

 ( 80 )

 

รอ้ยละ

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 ( 100 )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 ( 90 )

 

ลา้นบาท

 

28.0567

 

23.9867

 

23.9867

 

23.9867

 

23.9867

 ( 19.9381 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร 

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

8.2.2    ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 137,894,700

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

          เพือ่พฒันาบณัฑติสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างมคีุณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและ

          จรยิธรรม

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 245.8124      167.0569    50.4567      50.4567      52.4567      

ลา้นบาท 198.6149      137.8947    23.9867      23.9867      23.9867      

ลา้นบาท 12.4567       10.2367     10.2367      10.2367      10.2367      

ลา้นบาท 170.5582      113.9080    -              -              -              

ลา้นบาท 6.5000         3.7500       3.7500       3.7500       3.7500       

ลา้นบาท 9.1000         10.0000     10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท 47.1975       29.1622     26.4700      26.4700      28.4700      

ลา้นบาท 47.1975       29.1622     26.4700      26.4700      28.4700      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

หน่วยนบั
ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 137,894,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,236,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,002,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 115,000                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 7,887,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,234,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,000,000              บาท

(2) ค่าประปา 103,300                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 131,400                บาท

2. งบลงทนุ 113,908,000           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,908,000           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 62,109,500             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 62,109,500             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 17 รายการ (รวม 60 หน่วย) 11,526,800             บาท

(2) ชุดวเิคราะหโ์ลหะหนกัสาํหรบังานดา้นสิง่แวดลอ้ม

    ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 7,580,000              บาท

(3) ชุดฝึกปฏบิตัเิซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอรใ์นภาคอตุสาหกรรม

    ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 5,000,000              บาท

(4) ชุดปฏบิตักิารโฟคลฟิ เทรนนิ่ง (Forklift Training)

    ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 4,181,800              บาท

(5) ชุดปฏบิตักิารโฟคลฟิ เทรนนิ่ง (Forklift Training)

    ตาํบลแม่ปะ อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 1 ชุด 4,181,800              บาท

(6) ชุดฝึกปฏบิตังิานเทคโนโลยพีื้นฐาน ยกระดบัทกัษะช่างรองรบั

     Industry 4.0 ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

     จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 2,950,000              บาท

(7) ระบบรกัษาความปลอดภยัอาคารเรียนและปฏบิตักิารวทิยาศาสตร์

    ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ระบบ 2,500,000              บาท

(8) ชุดระบบควบคุมอตัโนมตัสิาํหรบังานไฟฟ้าอตุสาหกรรม

    ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 2,500,000              บาท
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(9) เครื่องรามานสเปกโตรมเิตอร ์Raman spectrometer

    ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 เครื่อง 2,500,000              บาท

(10) ชุดฝึกปฏบิตัเิพิม่ประสทิธิภาพการเรียนการสอนระบบหอ้งเรียนอจัฉริยะ

      และอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสอ์จัริยะ รองรบัเทคโนโลย ีIndustry 4.0

      ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 2,490,000              บาท

(11) ชุดปฏบิตักิารหอ้งเรียนคอมพวิเตอรฮ์ารด์แวรแ์ละระบบสมองกลฝงัตวั

      (Computer Hardware and Embedded System Lab)

      ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 2,110,500              บาท

(12) ชุดฝึกปฏบิตักิารออกแบบวงจรและแผ่นวงจรพมิพ ์

      ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร   1 ชุด 1,950,000              บาท

(13) ชุดปฏบิตักิารเรียนรูแ้ละถา่ยทอดเทคโนโลยสีมารท์ฟารม์

      (smart framer) สาํหรบัเกษตกรไทยแลนท ์4.0

      ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 1,950,000              บาท

(14) ชุดเครื่องวเิคราะหป์ริมาณธาตโุดยเทคนิคการดูดกลนืแสงของอะตอม

      (Atomic Absorption Spectrometer, AAS)

      ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 1,850,000              บาท

(15) ชุดปฏบิตักิารเทคโนโลยก่ีอสรา้ง ตาํบลนครชุม

      อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 1,700,000              บาท

(16) ชุดปฏบิตักิารทางชีววทิยา  ตาํบลนครชุม

      อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 1,630,000              บาท

(17) ชุดปฏบิตักิารพื้นฐานสาํหรบับริการวชิาการดา้นวทิยาศาสตร์

      และเทคโนโลย ีตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

      จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 1,506,000              บาท

(18) ชุดฝึกปฏบิตัคิอมพวิเตอรก์ราฟิกและมลัตมิเีดยีการตดัต่อบนัทกึเสยีง

      และภาพ ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร 

      จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 1,500,000              บาท

(19) ชุดฝึกปฏบิตัพิฒันาโปรแกรมบนอปุกรณเ์คลือ่นทีแ่ละสรา้งสือ่

      นวตักรรมการเรียนการสอน ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

      จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 1,450,000              บาท

(20) ชุดปฏบิตักิารระบบเซลลแ์สงอาทติยแ์ละพลงังานลม

      (Photovoltaic Solar and Wind Energy Modular Trainers)

      ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 1 ชุด 1,052,600              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,798,500             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 51,798,500             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 19,955,100             บาท

(2) ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่

    ประกอบการเรียนการสอน ตาํบลนครชุม อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร

    จงัหวดักาํแพงเพชร 1 งาน 31,843,400             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 3,750,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,750,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการบริหารงานศูนยอ์ดุมศึกษาแม่สอด 3,750,000              บาท

4. งบรายจ่ายอืน่ 10,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันากจิการนกัศึกษา 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบเครือข่ายมหาวทิยาลยั 8,000,000              บาท
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บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            6.5690     6.5690     

-                -             -              3.8200       3.8200       

-                -             -              2.7490       2.7490       

8.2.3.2  เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 95 3 5 5 5

 ( 75 )

คน 5,800 640 1,200 1,200 1,200

 ( 1,450 )

 

รอ้ยละ

 

80

 

80

 

80

 

80

 

80

 ( 80 )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 ( 90 )

 

ลา้นบาท

 

15.6600
6.5690

 

7.2490

 

7.2490

 

7.2490

 ( 4.1600 )

ลา้นบาท 16.8600        7.9690      8.4490        8.4490        8.4490        

ลา้นบาท 15.6600        6.5690      7.2490        7.2490        7.2490        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.6600       6.5690      7.2490       7.2490       7.2490       

ลา้นบาท 1.2000         1.4000      1.2000        1.2000        1.2000        

ลา้นบาท 1.2000         1.4000      1.2000       1.2000       1.2000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาในภูมภิาคอาเซยีน

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.3   ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    6,569,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

         เพือ่ใหบ้คุลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการทีม่คีุณภาพและสอดคลอ้งกบั

         ความตอ้งการของทอ้งถิน่
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 6,569,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 6,569,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาในภมูภิาคอาเซยีน 3,820,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันาสหกจิศึกษา 249,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาประชากรอาเซยีนสู่คุณภาพในบทบาทเวทโีลก 2,500,000              บาท
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บาท

      วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.5000     2.5000     

-                -             -              2.5000       2.5000       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 20 20 20 20

 ( 8 )

คน 5,500 6,000 6,000 6,200 6,200

 ( 3,500 )

 

โครงการ

 

80

 

85

 

85

 

85

 

85

 ( 80 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

 

ลา้นบาท

 

1.5000

 

2.5000

 

2.5000

 

2.5000

 

2.5000

 ( 0.1200 )

ลา้นบาท 1.7000         2.7000      2.7000        2.7000        2.7000        

ลา้นบาท 1.5000         2.5000      2.5000        2.5000        2.5000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.5000         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       

ลา้นบาท 0.2000         0.2000      0.2000        0.2000        0.2000        

ลา้นบาท 0.2000         0.2000      0.2000       0.2000       0.2000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : งานโครงการแลว้เสร็จตามเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

           ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชนในการทาํนุบาํรุง

           ศิลปวฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2.4     ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม                    2,500,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2    สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3    ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2565)

8.3.1.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

            - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            29.3824    29.3824    

-                -             -              29.3824      29.3824      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

 

ผลติภณัฑ์ -

 

5

 

6

 

7

 

8

คน - 100 120 140 160

ครวัเรอืน - 100 110 120 130

โรงเรยีน - 20 20 20 20

คน - 1,000 1,000 1,000 1,000

 

รอ้ยละ -

 

80

 

80

 

80

 

80

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

ไม่นอ้ยกวา่

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP ไดร้บั

การพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   30,095,600

8.3.1     โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา

                            ทอ้งถิ่น

                  29,382,400

                  124,891,200

                  124,891,200

           นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

           ของประชาชน และพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันา

           คุณภาพของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชา

           เป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

            มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินการตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

หน่วย:ลา้นบาท

197



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

 

รอ้ยละ -

 

30

 

30

 

30

 

30

 

รอ้ยละ -

 

85

 

88

 

90

 

92

 

รอ้ยละ -

 

6

 

7

 

8

 

9

 

รอ้ยละ -

 

20

 

20

 

20

 

20

รอ้ยละ - 100 100 100 100

ลา้นบาท -                29.3824     30.9000      31.8270      32.7818      

ลา้นบาท -                29.3824     30.9000      31.8270      32.7818      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                29.3824     30.9000      31.8270      32.7818      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : บณัฑติมผีลคะแนน TOEIC มากกวา่ 

500 คะแนน (หรอื CEFR B2)

เชงิเวลา : โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เชงิคุณภาพ : ครวัเรอืนทีเ่ขา้ร่วมโครงการมรีายได ้

เพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีล

การทดสอบความสามารถในการอ่านสูงขึ้น

เชงิคุณภาพ : ความสาํเร็จในการเพิม่ประสทิธภิาพการ

จดัการเรยีนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเลก็ 

โดยใชก้ระบวนการ PLC
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

29,382,400 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 29,382,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,382,400             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.7132     -            0.7132     

-                -             0.7132       -              0.7132       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

 

คน

 

252

 

252

 

150

 

150 -

 ( 222 )

 

รอ้ยละ

 

100

 

100

 

100

 

100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 6.2329         0.8932      0.8466        0.8466        -               

ลา้นบาท 5.4629         0.7132      0.6666        0.6666        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.4629         0.7132      0.6666       0.6666       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.7700         0.1800      0.1800        0.1800        -               

ลา้นบาท 0.7700         0.1800      0.1800       0.1800       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

                     1,310,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

อย่างท ัว่ถงึและมคีุณภาพ

           เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

           โรงเรยีนอนุบาลราชภฏักาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร

8.3.2     โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                            อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                     713,200

                     8,819,300

                     7,509,300
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

              ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 713,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 713,200                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 713,200                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 713,200                บาท

1.1) กจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 108,400                บาท

1.2) ค่าจดัการเรียนการสอน 428,400                บาท

1.3) ค่าหนงัสอืเรียน 50,400                 บาท

1.4) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 50,400                 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 75,600                 บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.3591     -            0.3591     

-                -             0.3591       -              0.3591       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

 

โครงการ

 

6

 

1

 

5

 

5
-

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90

-

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90

-

 ( - )

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยันวตักรรมทีน่าํไปใช ้

ประโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อสงัคม

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัประยุกตเ์ชงิลกึหรอืต่อยอดเพือ่นาํไปใชแ้กไ้ขปญัหาการ

ดาํเนินงานของหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                     7,238,500

                     5,408,500

                     1,830,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

           วจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งและพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชงิลกึทีม่ศีกัยภาพ นาํมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

           เพิม่ขึ้น

           มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    1,672,600

8.4.1     โครงการท่ี 1 :  โครงการวิจยัและพฒันาเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท่ี้มี

                            ศกัยภาพ

                     359,100
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 4.7340         0.6891      0.9017        0.9137        -               

ลา้นบาท 4.2340         0.3591      0.4017        0.4137        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.2340         0.3591      0.4017       0.4137       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         0.3300      0.5000        0.5000        -               

ลา้นบาท 0.5000         0.3300      0.5000       0.5000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

359,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 359,100                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 359,100                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัประยุกตเ์ชิงลกึหรือต่อยอดเพือ่นาํไปใชแ้กไ้ขปญัหา

    การดาํเนินงานของหน่วยงาน 359,100                บาท

โครงการ : โครงการวิจยัและพฒันาเพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.2.5   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.3064     -            0.3064     

-                -             0.3064       -              0.3064       

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

 

โครงการ

 

3

 

1

 

5

 

5 -

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90 -

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90 -

 ( - )

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

           เพือ่ดาํเนินการพฒันาการวจิยัโดยสรา้งสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรูท้ีส่อดคลอ้งรบัการเปลีย่นแปลง

           ทางสงัคม ภาคการเกษตร การผลติและการบรกิาร เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมในการ

           พฒันาประเทศ

                   12,352,100

                     2,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

                   14,352,100

                     306,4008.4.2     โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและ

                              สิ่งแวดลอ้ม

           มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยันวตักรรมทีน่าํไปใช ้

ประโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อสงัคม

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้ง สะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการเชงิลกึทีม่ี

ศกัยภาพตามสาขาการวจิยั
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 10.8355        0.8064      1.0962        1.1140        -               

ลา้นบาท 10.8355        0.3064      0.5962        0.6140        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.8355       0.3064      0.5962       0.6140       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.5000      0.5000        0.5000        -               

ลา้นบาท -                0.5000      0.5000       0.5000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

รวมทัง้สิ้น

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

306,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 306,400                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 306,400                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัพื้นฐานเพือ่สรา้งสะสมองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการ

    เชิงลกึทีม่ศีกัยภาพตามสาขาการวจิยั 306,400                บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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บาท

8.4.3.1    วตัถปุระสงค์

8.4.3.2    สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.3.3    ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.3.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.3.5    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           1.0071     -            1.0071     

-                -             1.0071       -              1.0071       

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

 

โครงการ

 

7

 

5

 

10

 

10 -

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90 -

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90 -

 ( - )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยันวตักรรมทีน่าํไปใช ้

ประโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อสงัคม

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด

งบรายจา่ย

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัและพฒันาเพือ่ความม ัน่คง สงัคมและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

            เพือ่ดาํเนินการพฒันาการวจิยัโดยการสรา้งสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการ

            ของสงัคม นาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาตอิย่างย ัง่ยนื

            มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

8.4.3      โครงการท่ี 3 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทาง

                             เศรษฐกิจ

                   1,007,100

งบประมาณ

                     8,093,200

                     6,093,200

                     2,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 3.3816         1.5071      1.5860        1.6185        -               

ลา้นบาท 2.8816         1.0071      1.0860        1.1185        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.8816         1.0071      1.0860       1.1185       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      0.5000        0.5000        -               

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      0.5000       0.5000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,007,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,007,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,007,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัทีส่ามารถเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายของภาครฐั

    และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 1,007,100              บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1.  วิสยัทศัน์

2.  พนัธกจิ

3.  ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

3. ทอ้งถิน่ ชมุชนเมอืง นกัศึกษาไดร้บัความรูจ้ากแหลง่เรยีนรู ้ประวตัศิาสตร ์

   ศิลปะ วฒันธรรม ภูมปิญัญา ประชาคมอาเซยีนศึกษา และศาสตรพ์ระราชา

   เพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนืของมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

4. ทาํนุบาํรุง เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมไทย

5. พฒันาชมุชนและสงัคม ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางตามพระราชดาํร ิ

   และนโยบายการพฒันาประเทศ

6. พฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวชิาชพีครู

1. บณัฑติมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมมคีุณภาพ คุณลกัษณะและทกัษะ

   สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศและสงัคมแห่งศตวรรษที ่21 

   สามารถประกอบอาชพีภายในระยะเวลา 1 ปี และเป็นทีพ่อใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

2. ทอ้งถิน่ ชมุชนเมอืง ครูและบคุลากรทางการศึกษาไดร้บัการบรกิารวชิาการ

   เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม จากฐานความเชี่ยวชาญ งานวจิยั 

   การพฒันานวตักรรมและงานสรา้งสรรคข์องมหาวทิยาลยัตรงตามความตอ้งการ

   เชงิพื้นที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมเป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละพฒันาภูมปิญัญา 

สอดคลอ้งกบัประชาคมอาเซยีนและการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที ่21

1. ผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้คู่คุณธรรม

3. บรกิารทางวชิาการ ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนและสงัคม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

631,945,800                

608,054,700                

2. วจิยัและพฒันาองคค์วามรู ้ภูมปิญัญาและถา่ยทอดสูช่มุชนและสงัคม
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 926.6011       939.8305       634.8333       646.1444       603.9608       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 631.9458       608.0547       392.7107       403.7061       410.9938       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 294.6553       331.7758       242.1226       242.4383       192.9670       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 294.6553       331.7758       242.1226       242.4383       192.9670       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 339.4223     314.8972     324.3441     334.0744     344.0966     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ผลิตบณัฑติจนัทรเกษม 4.0 ใหบ้ณัฑติมี

ความพรอ้มในการดาํรงชีวิต และประกอบอาชีพ

ในโลกศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน ผลผลติ

ของนกัศึกษาทีไ่ดร้บัรางวลั 

การยกย่องเชดิชูเกียรตดิา้นต่างๆ

ผลงาน -                 11 15 20 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:การมงีานทาํและประกอบ

อาชพีอสิระของบณัฑติจนัทรเกษม

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูใ้ช ้

บณัฑติในดา้นคุณภาพ คุณลกัษณะ ทกัษะ

แห่งศตวรรษที ่21 ของบณัฑติมหาวทิยาลยั

ราชภฏัจนัทรเกษม

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

 ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 237.6520     250.2495     24.0693       24.0693       24.0693       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 270.7192       311.7279       221.3468       220.9081       190.0101       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 270.7192       311.7279       221.3468       220.9081       190.0101       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3. ทอ้งถิ่น ชมุชนเมือง นกัศึกษาไดร้บัความรู ้

จากแหล่งเรยีนรู ้ประวติัศาสตร ์ศิลปวฒันธรรม

 ภมิูปญัญา ประชาคมอาเซียนศึกษา และ

ศาสตรพ์ระราชา เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารแหลง่เรยีนรูด้า้นต่างๆ ของ

มหาวทิยาลยั

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:การบูรณาการการเรยีนรู ้

ของนกัศึกษากบัการใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่

เรยีนรูต่้างๆ ของมหาวทิยาลยั

ผลงาน -                 5 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนคณาจารย ์

บคุลากร นกัศึกษา เยาวชนและประชาชนทีเ่ขา้

ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกบัการอนุรกัษท์าํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

คน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.6715        2.6715        2.6715        2.6715        2.6715        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.7972          2.9131          2.9277          2.9423          2.9569          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.7972          2.9131          2.9277          2.9423          2.9569          

4. เพื่อใชศ้กัยภาพและความเช่ียวชาญของ

มหาวิทยาลยัในการพฒันาทอ้งถิ่นท่ีสอดคลอ้ง

กบัยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ

พฒันาทอ้งถิ่น

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชนใ์น

การพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               36.7488       37.8513       38.9868       40.1564       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายตามสทิธทิีก่าํหนด

คน 285 261 272 284 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครอง

สามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.8001        0.8707        0.9259        0.9701        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.2838          6.6078          7.2685          7.9554          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.2838          6.6078          7.2685          7.9554          -                 

6. สรา้งผลงานวิจยั นวตักรรม และงาน

สรา้งสรรคท่ี์ตอบสนองกบัเป้าหมายของ

ยุทธศาสตรใ์หม่มหาวิทยาลยัราชภฏั ระยะ 20 

และเป้าหมายของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยั นวตักรรม 

และงานสรา้งสรรคท์ีม่ ุ่งเนน้การพฒันาทอ้งถิน่ 

ชมุชนเมอืง การผลติครู และบคุลากรทางการ

ศึกษา ต่ออาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ

รอ้ยละ 50 50 50 50 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:งานวจิยัหรอืงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาตต่ิออาจารยป์ระจาํและ

นกัวจิยั

รอ้ยละ 20 20 20 20 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.7992       2.6170        2.8486        2.9340        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 10.4746         10.5270         10.5796         10.6325         -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 10.4746         10.5270         10.5796         10.6325         -                 

7. ทอ้งถิ่น ชมุชนเมือง ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาไดร้บัการบรกิารวิชาการเพื่อการพฒันา

เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้มจากฐานความ

เช่ียวชาญของมหาวิทยาลยั ดว้ยศาสตรพ์ระราชา

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรยีนเป้าหมายมสีมรรถนะดา้น

การสอนภาษา คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เพิม่

มากขึ้น

รอ้ยละ 10 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของชมุชน

รอบมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมบรกิาร

วชิาการสงัคมของมหาวทิยาลยั

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:คุณภาพดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ ชมุชนเมอืงที่

เขา้รบับรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 10 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.2051        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3805          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3805          -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. พฒันากระบวนการและระบบการตรวจ

รบัรองมาตรฐานสนิคา้เกษตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนกลา้พนัธุส์ม้โอขาว

แตงกวาและพชืเศรษฐกิจดว้ยวธิกีารเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ

ตน้ 1,000 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 29.3956       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 104.0593    -              -              -              91.6248     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 104.0593      -                -                -                91.6248       

รวมทัง้สิ้น 2 104.0593    -              -              -              91.6248     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  104,059,300  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานบูรณาการ 2,617,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 2,617,000                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 252,921,000                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 37,619,500                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 37,619,500                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 314,897,200                 

2. แผนงานพื้นฐาน 252,921,000                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 64.2935       36.8823         226.1802       240.9284       39.7703         608.0547       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

64.2935       13.1630         -                 237.4407       -                 314.8972       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               23.7193         226.1802       -                 3.0215          252.9210       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            11.7204          39.7660                -                  -            51.4864

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            11.9989        186.4142                -             0.3500        198.7631

ผลผลติที ่3 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.6715           2.6715

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 0.8707          36.7488         37.6195         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            36.7488          36.7488

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             0.8707                -             0.8707

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 2.6170          -                 2.6170          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

             -                  -                  -             0.4631                -             0.4631

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -             2.1539                -             2.1539

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

339.4223         314.8972         324.3441         334.0744         344.0966         

339.4223         314.8972         324.3441         334.0744         344.0966         

66.5254          64.2935          67.8375          71.4582          75.2921          

12.4071          13.1630          13.1675          13.1675          13.1675          

260.4898         237.4407         243.3391         249.4487         255.6370         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          314,897,200

หน่วย : ลา้นบาท 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 314,897,200 บาท

1. งบบคุลากร 64,293,500             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 59,611,800             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 53,091,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,520,700              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 872,800                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,808,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,163,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,163,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 687,600                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 92,900                  บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 4,144,800              บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 4,026,000              บาท

(6) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 1,060,800              บาท

(7) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 1,060,800              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 184,500                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 237,440,700           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 237,440,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 237,440,700            บาท
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บาท

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

11.7204     39.7660   -            -            51.4864    

11.7204       39.7660     -              -              51.4864      

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,296 1,593 1,670 1,961 3,072

 ( 2,052 )

คน 3,103 3,220 3,220 3,220 3,220

 ( - )

คน 8,552 8,719 8,554 9,032 9,002

 ( 8,042 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ  - 81 85 85 85

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 15.1983 11.7204 11.7204 11.7204 11.7204

 ( 8.4701 )

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ :  ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลงัเรยีนจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 252,921,000

                  51,486,400

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คีุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเเรงงาน 

เเละเพือ่พฒันาคุณภาพนกัศึกษาใหบ้ณัฑติทีพ่งึประสงค์

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 231.8630      239.4483   124.0270     123.8980     123.6994     

ลา้นบาท 38.0376        51.4864     11.7204      11.7204      11.7204      

ลา้นบาท 13.1983       11.7204     11.7204      11.7204      11.7204      

ลา้นบาท 22.8393       39.7660     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         -             -              -              -              

ลา้นบาท 193.8254      187.9619   112.3066     112.1776     111.9790     

ลา้นบาท 193.8254      187.9619   112.3066     112.1776     111.9790     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 51,486,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 11,720,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,605,600              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,000,000              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 6,605,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,114,800              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,893,600              บาท

(2) ค่าประปา 954,100                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 267,100                บาท

2. งบลงทนุ 39,766,000             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 39,766,000             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 3,766,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,766,000              บาท

(1) ครุภณัฑป์ฏบิตักิารการถา่ยทาํระบบโทรทศัน ์แขวงจนัทรเกษม

    เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  1 ชุด 2,266,000              บาท

(2) ครุภณัฑข์ยายเสยีงสาํหรบัการเรียนการสอนเทคโนโลยดีนตรี 

    แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 36,000,000             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 36,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงลานกจิกรรมอเนกประสงคแ์ละเขือ่นกัน้ดนิรอบสระนํา้ 

    แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 งาน 36,000,000             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

11.9989     186.4142 -            0.3500     198.7631   

11.9989       186.4142   -              0.3500       198.7631     

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 502 409 399 548 813

 ( 492 )

คน 835 825 825 825 825

 ( - )

คน 2,527 2,228 2,197 2,361 2,371

 ( 2,397 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ  - 81 85 85 85

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 16.8220 12.3489 12.3489 12.3489 12.3489

 ( 7.8588 )

ลา้นบาท 276.5082      322.5291   121.3891     121.0794     90.3800      

ลา้นบาท 199.6144      198.7631   12.3489      12.3489      12.3489      

ลา้นบาท 13.4720       11.9989     11.9989      11.9989      11.9989      

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 198,763,100

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรใ์หม้คีุณภาพตามความตอ้งการของสงัคมตลอดจนมศีกัยภาพ

ในการดาํรงชวีติ ประกอบอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศ และเพือ่พฒันาคุณภาพ

นกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑติทีพ่งึประสงค์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ :  ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลงัเรยีนจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ :  ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 182.7924      186.4142   -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.3500         0.3500      0.3500       0.3500       0.3500       

ลา้นบาท 76.8938        123.7660   109.0402     108.7305     78.0311      

ลา้นบาท 76.8938       123.7660   109.0402     108.7305     78.0311      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 198,763,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 11,998,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,884,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,200,000              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 6,684,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,114,900              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,893,700              บาท

(2) ค่าประปา 954,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 267,200                บาท

2. งบลงทนุ 186,414,200           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 186,414,200           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 82,354,900             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 82,354,900             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

    รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย) 9,000,000              บาท

(2) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนและปฏบิตักิาร แขวงจนัทรเกษม 

    เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 56,280,100             บาท

(3) ครุภณัฑพ์ฒันาศูนยข์อ้มลูกลางและทกัษะทาง ICT นกัศึกษา 

    แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 9,089,800              บาท

(4) ครุภณัฑบ์นัทกึวดีทิศันแ์ละเครื่องเสยีงกลางแจง้ แขวงจนัทรเกษม 

    เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,175,000              บาท

(5) ระบบผลติอตัโนมตัพิื้นฐาน แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,460,000              บาท

(6) ชุดทดลองระบบเครือข่ายใยแกว้นาํแสงความเร็วสูง แขวงจนัทรเกษม 

    เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,500,000              บาท

(7) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารการฝึกทางวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 

    แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,850,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,059,300           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 104,059,300            บาท

(1) อาคารอเนกประสงคแ์ละหอประชุม แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร

    กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 17,395,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 268,600,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 47,005,000             บาท

เงนิงบประมาณ 221,595,000            บาท

ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 80,771,400             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 62,268,300             บาท
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ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 61,160,100             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,395,200             บาท

(2) อาคารเรียนและปฏบิตักิาร แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร 

    กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 86,664,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 254,970,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 44,619,800             บาท

เงนิงบประมาณ 210,350,200            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 45,414,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 15,481,800             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 62,789,700             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 86,664,100             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 350,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 350,000                บาท
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8.2.3 ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.6715     2.6715     

-                -             -              2.6715       2.6715       

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 14 15 15 15

 ( 18 )

คน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

 ( 2,080 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 80.91 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 2.6715 2.6715 2.6715 2.6715 2.6715

 ( 1.4666 )

ลา้นบาท 8.4687         5.5846      5.5992        5.6138        5.6284        

ลา้นบาท 2.6715         2.6715      2.6715        2.6715        2.6715        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.6715         2.6715      2.6715       2.6715       2.6715       

ลา้นบาท 5.7972         2.9131      2.9277        2.9423        2.9569        

ลา้นบาท 5.7972         2.9131      2.9277       2.9423       2.9569       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   2,671,500

เพือ่ส่งเสรมิอนุรกัษส์บืทอดศิลปวฒันธรรมไทย ปลูกจติสาํนกัใหน้กัศึกษา และเยาวชนภาคภูมใิจ

ในความเป็นไทย รกัและหวงเเหนในวฒันธรรม และเพือ่ใหน้กัศึกษา และเยาวชนมสี่วนร่วม

ในกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม วฒันธรรมและกิจกรรมสรา้งสรรค์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุ

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัการจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม 2,671,500 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,671,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,671,500              บาท
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บาท

8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น บาท

8.3.1.1 วตัถปุระสงค์

8.3.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            36.7488    36.7488    

-                -             -              36.7488      36.7488      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลติภณัฑ์  - 5 5 5 5

โรงเรยีน  - 10 10 10 10

คน  - 2,500 2,500 2,500 2,500

ชมุชน  - 20 20 20 20

รอ้ยละ  - 30 30 30 30

รอ้ยละ  - 20 20 20 20

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   37,619,500

                  36,748,800

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบั

คุณภาพชวีติของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ 

ตลอดจนพฒันาคุณภาพของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน 

โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

                  195,104,400

                  195,104,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินงานยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP 

ไดร้บัการพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนในทอ้งถิน่

ทีม่กีารนาํนวตักรรมการจดัการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รายไดข้องชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : บณัฑติมผีลคะแนน TOEIC มากกวา่ 

500 คะแนน หรอื B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถ

อ่านออกเขยีนไดเ้พิม่ขึ้น
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

ลา้นบาท -                36.7488     37.8513      38.9868      81.5175      

ลา้นบาท -                36.7488     37.8513      38.9868      81.5175      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                36.7488     37.8513      38.9868      81.5175      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ผลสมัฤทธิ์ของนกัเรยีน

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลการทดสอบความสามารถ

ในการอ่านสูงขึ้น

เชงิเวลา : โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

36,748,800 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 36,748,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 36,748,800             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น

231



8.3.2

บาท

8.3.1.1 วตัถปุระสงค์

8.3.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

- เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบ8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.8707     -            0.8707     

-                -             0.8707       -              0.8707       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 285 261 272 284  -

 ( 220 )

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 ( 100 )

ลา้นบาท 34.1452        7.4785      8.1944        8.9255        -               

ลา้นบาท 4.7164         0.8707      0.9259        0.9701        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.7164         0.8707      0.9259       0.9701       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 29.4288        6.6078      7.2685        7.9554        -               

ลา้นบาท 29.4288       6.6078      7.2685       7.9554       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

                       870,700

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 15 ปี ซึง่รฐับาลสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในรายการพื้นฐาน 

และเพือ่ใหผู้เ้รยีนในระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานไดร้บัการศึกษาตามมาตรฐานการเรยีนรู ้

ทีห่ลกัสูตรกาํหนดและมคีุณภาพการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

                   58,743,600

                     7,483,100

                   51,260,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

                  ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

      - เงนิรายได ้

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

ตามโครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

            ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 870,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 870,700                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 870,700                บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 870,700                บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 129,700                บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 79,200                  บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 88,000                  บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 458,000                บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 115,800                บาท
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บาท

8.4.1

บาท

8.4.1.1 วตัถปุระสงค์

8.4.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.4631     -            0.4631     

-                -             0.4631       -              0.4631       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 7 1 1 1  -

 ( 4 )

ผลงาน 7 1 1 1  -

 ( 4 )

ลา้นบาท 3.4808         0.4631      0.4770        0.4913        -               

ลา้นบาท 3.4808         0.4631      0.4770        0.4913        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.4808         0.4631      0.4770       0.4913       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

กิจกรรม
งบรายจา่ย

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    2,765,600

                       463,100

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรู ้นาํไปตพีมิพเ์ผยแพร่หรอืนาํไปใชป้ระโยชน ์ในระดบัชาติ

หรอืนานาชาติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม - ชยันาท

                     4,912,200

                     4,912,200

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

                  ของประเทศ

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

กาํหนด
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โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

            พื้นฐานของประเทศ 463,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 463,100                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 463,100                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 463,100                บาท
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8.4.2     2,153,900 บาท

8.4.2.1 วตัถปุระสงค์

8.4.2.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

- เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           2.1539     -            2.1539     

-                -             2.1539       -              2.1539       

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 4 5 5  -

 ( 3 )

ผลงาน 6 4 5 5  -

 ( 3 )

ลา้นบาท 14.0735        12.6809     12.9512      13.0752      -               

ลา้นบาท 3.5989         2.1539      2.3716        2.4427        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5989         2.1539      2.3716       2.4427       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.4746        10.5270     10.5796      10.6325      -               

ลา้นบาท 10.4746       10.5270     10.5796      10.6325      -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัมาพฒันาต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ และคุณภาพชวีติ 

เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน และสงัคม และประเทศชาตใิหม้คีวามย ัง่ยนื

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม - ชยันาท

                   52,780,800

โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

                   10,567,100

                   42,213,700

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

2,153,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,153,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,153,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 2,153,900              บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพระดบัสากล

และเป็นผูน้าํทางปญัญาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

2. พนัธกจิ

1. ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานและเป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน

2. วจิยัสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมเพือ่พฒันาทอ้งถิน่สูค่วามย ัง่ยนื

3. ใหบ้รกิารวชิาการ ถา่ยทอดเทคโนโลยแีละสบืสานโครงการ

   อนัเนื่องมาจากแนวพระราชดาํรเิพือ่ความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่

4. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สง่เสรมิ สบืสานและสรา้งคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม

   และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

5. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู บคุลากรทางการศึกษา

   และบคุลากรในสาขาวชิาชพีอืน่

6. บรหิารจดัการมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

   ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ

   ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํ

2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา 

   รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา 

   ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ(Life Long Learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่และสง่เสรมิ

   สุขภาพของประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู

303,611,700                

261,914,100                
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 343.5763       300.1787       274.9882       198.4109       190.6284       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 303.6117       261.9141       236.7236       160.1463       152.3638       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 39.9646         38.2646         38.2646         38.2646         38.2646         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 39.9646         38.2646         38.2646         38.2646         38.2646         

1. เพื่อยกระดบัคณุภาพมาตรฐานกาํลงัคนของ

มหาวิทยาลยั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 95.5674       99.7177       102.7090     105.7903     108.9639     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

 ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 83.3205       79.2720       80.5802       3.2285        3.2285        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.0000         12.0000         12.0000         12.0000         12.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.0000         12.0000         12.0000         12.0000         12.0000         

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

 ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 97.7095       34.6644       6.0994        6.0994        6.0994        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.5136         25.5136         25.5136         25.5136         25.5136         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25.5136         25.5136         25.5136         25.5136         25.5136         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 90 -               -               -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

รอ้ยละ 90 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.1272        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.7000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.7000          -                 -                 -                 -                 

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน 

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 25 25 25 25 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาและประชาชน

ท ัว่ไปเหน็ความสาํคญัของวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0300        1.0300        1.0300        1.0300        1.0300        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7510          0.7510          0.7510          0.7510          0.7510          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7510          0.7510          0.7510          0.7510          0.7510          

6. พฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชนใ์น

การพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ -               80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               30.0969       31.1453       32.0797       33.0420       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. เรง่รดัผลิตพยาบาลเพิ่ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้าน

ทาํหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดอืน

หลงัจากจบ

รอ้ยละ 90 90 90 90 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.3969        5.7600        5.8688        2.3488        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. เพื่อการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันา

สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 14 6 30 30 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.7074        8.6251        9.2909        9.5696        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เพื่อการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 15 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.7528       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. เพื่อพฒันาคณุภาพแหล่งท่องเที่ยว สนิคา้

และบรกิารดา้นการท่องเที่ยว กีฬา และ

วฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน 160 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. เพื่อสง่เสรมิอตุสาหกรรมขนาดย่อมผลิต

สนิคา้อปุโภคบรโิภคในพื้นท่ีเช่ือมโยงระเบียง

เศรษฐกิจและสง่เสรมิท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม คน -               200 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               2.7480        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 30.8965     77.3517     -              -              10.8150     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 30.8965       77.3517       -                -                10.8150       

รวมทัง้สิ้น 2 30.8965     77.3517     -              -              10.8150     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  30,896,500  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 99,717,700                  

2. แผนงานพื้นฐาน 114,966,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 114,966,400                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 35,856,900                  

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 30,096,900                      

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมสีุขภาวะทีด่ี 5,760,000                        

4. แผนงานบูรณาการ 11,373,100                  

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,625,100                        

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 2,748,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 19.9126       14.5741         104.6085       88.4440         34.3749         261.9141       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

19.9126       5.7462          -                 74.0589         -                 99.7177         

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               8.8279          104.6085       -                 1.5300          114.9664       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -             2.7285          76.0435                -             0.5000          79.2720

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -             4.0136           8.6350                -                  -            12.6486

ผลผลติที ่3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

             -             2.0858          19.9300                -                  -            22.0158

ผลผลติที ่4 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             1.0300           1.0300

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 -                 30.0969         30.0969         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            30.0969          30.0969

4. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมี

สขุภาวะท่ีดี

-               -                 -                 5.7600          -                 5.7600          

โครงการที ่1 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่              -                  -                  -             5.7600                -             5.7600

5. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 8.6251          -                 8.6251          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             8.6251                -             8.6251

6. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบั

ภาค

-               -                 -                 -                 2.7480          2.7480          

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพการ

ผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหสู้่มาตรฐาน

เกษตรอนิทรยี์

             -                  -                  -                  -             2.7480           2.7480

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

95.5674          99.7177          102.7090         105.7903         108.9639         

95.5674          99.7177          102.7090         105.7903         108.9639         

22.9920          19.9126          20.5099          21.1252          21.7590          

8.4952            5.7462            5.9185            6.0961            6.2789            

64.0802          74.0589          76.2806          78.5690          80.9260          

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                           99,717,700

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

245



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 99,717,700 บาท

1. งบบคุลากร 19,912,600             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 12,376,200             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 12,376,200             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 306,300                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,230,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,746,200              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,746,200              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 438,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 2,756,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ 201,600                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 201,600                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 243,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 74,058,900             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 74,058,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 74,058,900             บาท
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บาท

8.2.1 ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

2.7285       76.0435   -            0.5000     79.2720    

2.7285         76.0435     -              0.5000       79.2720      

8.2.1.2  เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,229 1,800 900 900 900

 ( 1,012 )

คน 1,715 1,800 1,200 1,200 1,200

 ( 1,650 )

คน 4,900 4,900 4,900 4,390 4,390

 ( 4,300 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 5.9270 3.2285 3.2285 3.2285 3.2285

 ( 5.9270 )

ลา้นบาท 95.3205        91.2720     92.5802      15.2285      15.2285      

ลา้นบาท 83.3205        79.2720     80.5802      3.2285        3.2285        

ลา้นบาท 3.4300         2.7285      2.7285       2.7285       2.7285       

ลา้นบาท 77.3935       76.0435     77.3517      -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.4970         0.5000      0.5000       0.5000       0.5000       

ลา้นบาท 12.0000        12.0000     12.0000      12.0000      12.0000      

ลา้นบาท 12.0000       12.0000     12.0000      12.0000      12.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 114,966,400

                  79,272,000

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 79,272,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,728,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,839,200              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 149,200                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 1,690,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 889,300                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 300,000                บาท

(2) ค่าประปา 163,400                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 425,900                บาท

2. งบลงทนุ 76,043,500             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 76,043,500             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 17,010,500             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 17,010,500             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 3,717,000              บาท

(2) ครุภณัฑพ์รอ้มตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศอาคารเรียนรวม

    ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 งาน 5,000,000              บาท

(3) ระบบเครือข่ายประจาํอาคาร ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืงชยัภมูิ

    จงัหวดัชยัภมู ิ1 ระบบ 1,400,000              บาท

(4) ครุภณัฑง์านประชาสมัพนัธ ์ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืงชยัภมูิ

    จงัหวดัชยัภมู ิ1 ชุด 2,583,500              บาท

(5) ระบบ Data Center มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมู ิ ตาํบลนาฝาย

    อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 ชุด 2,070,000              บาท

(6) ครุภณัฑร์ะบบเครือข่ายประจาํอาคารเรียนวศิวกรรมศาสตร ์(9 ชัน้)

     ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 ชุด 2,240,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 59,033,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 39,146,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,376,200              บาท

(2) ศูนยฝึ์กประสบการณว์ชิาชีพบริหารธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วและบริการ

    ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ิ1 หลงั 30,896,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 167,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,350,000              บาท

เงนิงบประมาณ 158,650,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 5,010,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 47,265,200             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,896,500             บาท
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ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 75,478,300             บาท

(3) หอพกันกัศึกษาพยาบาล ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ิ1 หลงั -                         บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 49,300,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,465,000              บาท

เงนิงบประมาณ 46,835,000             บาท

ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 28,500,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,461,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,873,400              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,400,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,400,000              บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 5,980,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,980,000              บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,221,200              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,221,200              บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 11,159,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 11,159,100             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 500,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 500,000                บาท
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8.2.2 ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

8.2.2.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

4.0136       8.6350    -            -            12.6486    

4.0136         8.6350      -              -              12.6486      

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 120 120 120 120 120

 ( 115 )

คน 570 600 600 600 600

 ( 520 )

คน 1,800 1,700 1,700 1,700 1,700

 ( 1,650 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 4.5316 4.0136 4.0136 4.0136 4.0136

 ( 4.5316 )

ลา้นบาท 101.8110      26.7284     18.0934      18.0934      18.0934      

ลา้นบาท 87.7312        12.6486     4.0136        4.0136        4.0136        

ลา้นบาท 4.5316         4.0136      4.0136       4.0136       4.0136       

ลา้นบาท 83.1996       8.6350      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.0798        14.0798     14.0798      14.0798      14.0798      

ลา้นบาท 14.0798       14.0798     14.0798      14.0798      14.0798      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                  12,648,600

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12,648,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,013,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,124,300              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 124,300                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 3,000,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 889,300                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 300,000                บาท

(2) ค่าประปา 163,400                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 425,900                บาท

2. งบลงทนุ 8,635,000              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 8,635,000              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 5,485,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 5,485,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,710,000              บาท

(2) ครุภณัฑป์ฏบิตักิารสาธารณสุขชุมชน ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืงชยัภมูิ

     จงัหวดัชยัภมู ิ1 ชุด 1,600,000              บาท

(3) ครุภณัฑร์ะบบออโตเมชัน่เพือ่พฒันานกัศึกษาวศิวกรรมศาสตรก์า้วสู่

     ประเทศไทย 4.0 ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 ชุด 2,175,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,150,000              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 500,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 500,000                บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,650,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,650,000              บาท
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8.2.3 ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

2.0858       19.9300   -            -            22.0158    

2.0858         19.9300     -              -              22.0158      

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 81 81 81 81 81

 ( 83 )

คน 128 90 90 90 90

 ( 102 )

คน 225 114 114 114 114

 ( 253 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 2.7683 2.0858 2.0858 2.0858 2.0858

 ( 2.7683 )

ลา้นบาท 21.4121        33.4496     13.5196      13.5196      13.5196      

ลา้นบาท 9.9783         22.0158     2.0858        2.0858        2.0858        

ลา้นบาท 2.7683         2.0858      2.0858       2.0858       2.0858       

ลา้นบาท 7.2100         19.9300     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.4338        11.4338     11.4338      11.4338      11.4338      

ลา้นบาท 11.4338       11.4338     11.4338      11.4338      11.4338      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                  22,015,800

เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 22,015,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,085,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,485,700              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 81,700                  บาท

(2) วสัดุการศึกษา 1,404,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 600,100                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 96,000                  บาท

(2) ค่าประปา 103,200                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 400,900                บาท

2. งบลงทนุ 19,930,000             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,930,000             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 19,930,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 19,930,000             บาท

(1) ครุภณัฑช์ุดหุ่นฝึกทกัษะสาํหรบัการเรียนการสอนในรูปแบบ SMART

     CLASSROOM ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 ชุด 9,950,000              บาท

(2) ครุภณัฑช์ุดระบบปฏบิตักิารสาํหรบัการเรียนการสอนในรูปแบบ SMART

     CLASSROOM  ตาํบลนาฝาย อาํเภอเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ1 ชุด 9,980,000              บาท
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8.2.4 ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            1.0300     1.0300     

-                -             -              1.0300       1.0300       

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 25 25 25 25

 ( 25 )

คน 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

 ( 2,250 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300

 ( 1.0300 )

ลา้นบาท 1.7810         1.7810      1.7810        1.7810        1.7810        

ลา้นบาท 1.0300         1.0300      1.0300        1.0300        1.0300        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0300         1.0300      1.0300       1.0300       1.0300       

ลา้นบาท 0.7510         0.7510      0.7510        0.7510        0.7510        

ลา้นบาท 0.7510         0.7510      0.7510       0.7510       0.7510       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   1,030,000

เพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษแ์ละทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,030,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 1,030,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,030,000              บาท
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บาท

8.3.1 โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น บาท

8.3.1.1 วตัถปุระสงค์

นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของ

ประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพ

ของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกั

ในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

8.3.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ

8.3.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท
  

8.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            30.0969    30.0969    

-                -             -              30.0969      30.0969      

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                12 15 15 15

รอ้ยละ -                80 80 80 80

รอ้ยละ -                80 80 80 80

ลา้นบาท -                30.0969     31.1453      32.0797      67.0752      

ลา้นบาท -                30.0969     31.1453      32.0797      67.0752      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                30.0969     31.1453      32.0797      67.0752      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   30,096,900

                  30,096,900

                  160,397,100

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั

เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

                  160,397,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

เชงิคุณภาพ : ประชาชนในทอ้งถิน่มศีกัยภาพในการ

ดาํรงชวีติอย่างย ัง่ยนื

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั

             เพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น 30,096,900 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 30,096,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,096,900             บาท
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บาท

8.4.1 โครงการท่ี 1 :  โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม บาท

8.4.1.1 วตัถปุระสงค์

8.4.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           5.7600     -            5.7600     

-                -             5.7600       -              5.7600       

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 16 32 32 32 -              

 ( 16 )

คน 112 96 64 32 -              

 ( 112 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 -              

 ( 90 )

ลา้นบาท 17.0089        5.7600      5.8688        2.3488        -               

ลา้นบาท 17.0089        5.7600      5.8688        2.3488        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 17.0089       5.7600      5.8688       2.3488       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมีสขุภาวะท่ีดี                    5,760,000

                   5,760,000

เพือ่ผลติพยาบาลเพิม่

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   30,986,500

                   30,986,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

1. ผลติพยาบาลเพิม่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิม่ 5,760,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,760,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,760,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสาํหรบัผลตินกัศึกษาพยาบาลเพิม่ 5,760,000              บาท
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บาท

8.5.1 โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

     และสิ่งแวดลอ้ม บาท

8.5.1.1 วตัถปุระสงค์

8.5.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           8.6251     -            8.6251     

-                -             8.6251       -              8.6251       

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 29 6 15 20 -              

 ( 29 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 -              

 ( 100 )

ลา้นบาท 26.1192        8.6251      9.2909        9.5696        -               

ลา้นบาท 26.1192        8.6251      9.2909        9.5696        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 26.1192       8.6251      9.2909       9.5696       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.5  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    8,625,100

                   8,625,100

เพือ่ดาํเนินโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ

                   53,604,800

                   53,604,800

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1.  สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็นสาํคญัตาม

ยุทธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

             และสิ่งแวดลอ้ม 8,625,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,625,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,625,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 8,625,100              บาท
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บาท

8.6.1 โครงการท่ี 1 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกลุารอ้งไห ้

     สูม่าตรฐานเกษตรอนิทรยี ์ บาท

8.6.1.1 วตัถปุระสงค์

 - เพือ่พฒันาการผลติขา้วหอมมะลใิหม้คีุณภาพสูงในพื้นทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้รวมท ัง้พื้นทีท่ีม่ศีกัยภาพอื่น

 - เพือ่พฒันาระบบการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี์

8.6.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.6.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2562)

8.6.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.7480     2.7480     

-                -             -              2.7480       2.7480       

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน -                200 -              -              -              

รอ้ยละ -                90 -              -              -              

ลา้นบาท -                2.7480      -               -               -               

ลา้นบาท -                2.7480      -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                2.7480      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.6  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบัภาค                    2,748,000

                   2,748,000

จงัหวดัยโสธร

                     2,748,000

                     2,748,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคตามยุทธศาสตรภ์าค

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม

เชงิคุณภาพ : ยกระดบัคุณภาพขา้วหอมมะลเิพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกลุารอ้งไห ้

             สูม่าตรฐานเกษตรอนิทรีย ์ 2,748,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,748,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาคตามยุทธศาสตร์

       ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,748,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

 1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง

    ภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จ

 2. การส่งเสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้

    ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึ

    หลกัสูตร/สือ่/แหล่งเรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

    (Life long learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

 3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกป้ญัหาชมุชนทอ้งถิน่และส่งเสรมิสุขภาพ

    ของประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย

567,409,800                

540,940,100                

 เป็นศูนยก์ลางการศึกษาเพือ่การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทอ้งถิน่สู่สากล

 1. ผลติบณัฑติทีม่ทีกัษะเด่น มคีวามรูด้ ีมคีุณธรรม และตอบสนองต่อการพฒันาทอ้งถิน่สู่สากล   

 2. ผลติผลงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์เพือ่การนาํไปใชป้ระโยชนใ์นทอ้งถิน่ ประเทศ และ

    ภมูภิาคอาเซยีน

 3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในทอ้งถิน่ ประเทศ 

    และภมูภิาคอาเซยีน

 4. สบืสาน และส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่และของชาต ิ  

 5. พฒันามหาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพและมธีรรมาภบิาล
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 770.5001       732.3121       667.0045       683.5101       681.4354       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 567.4098       540.9401       471.8988       484.5962       492.0750       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 203.0903       191.3720       195.1057       198.9139       189.3604       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 203.0903       191.3720       195.1057       198.9139       189.3604       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 346.7898     346.7446     357.1469     367.8613     378.8971     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 31.9388         56.0183         57.1387         58.2815         59.4472         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 31.9388        56.0183        57.1387        58.2815        59.4472        

2. บณัฑติมีความรู ้มีคุณธรรม มีความสามารถ

ในการคดิเชิงสรา้งสรรค ์คดิเชิงวิเคราะห ์และ

มีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ณัฑติ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชีพอสิระใน

สาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 80 85 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 59.6899       49.4348       14.1680       14.1680       14.1680       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 52.0382         49.1828         50.1669         51.1713         52.1957         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 52.0382        49.1828        50.1669        51.1713        52.1957        

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีและสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชีพอสิระใน

สาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 80 85 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 60.1873       45.2315       12.1703       12.1703       12.1703       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 29.5431         25.2526         25.7586         26.2749         26.8016         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 29.5431        25.2526        25.7586        26.2749        26.8016        

4. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพือ่ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชีพอสิระใน

สาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 80 85 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 33.5524       24.4723       8.3003        8.3003        8.3003        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 28.3956         26.9729         27.5127         28.0640         28.6261         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 28.3956        26.9729        27.5127        28.0640        28.6261        

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. เพือ่บรกิารวิชาการ สง่เสรมิและสบืสาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ:จาํนวนโครงการบรกิาร

วชิาการ สง่เสรมิและสบืสานโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

โครงการ 7 2 4 4 4

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 26.2782       9.7960        9.7960        9.7960        9.7960        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 21.7460         6.0080          6.1288          6.2522          6.3779          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 21.7460        6.0080          6.1288          6.2522          6.3779          

6. เป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูด้า้นศิลปวฒันธรรม 

 ภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและของชาติ

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ:จาํนวนประชาชนเขา้ถงึ

หลกัสูตร/แหลง่เรยีนรูท้างดา้นศิลปวฒันธรรม

คน 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.5000        1.5000        1.5000        1.5000        1.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 16.6227         5.5692          5.6811          5.7954          5.9119          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 16.6227        5.5692          5.6811          5.7954          5.9119          

7. ประชาชนทกุช่วงวยัไดโ้อกาสทางการศึกษา

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ:จาํนวนผูเ้รยีนการศึกษา

ข ัน้พื้นฐานไดร้บัการอดุหนุนและช่วยเหลอื

ค่าใชจ้่ายในระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

มคีวามเหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและ

สงัคมปจัจบุนั

คน 759 780 780 780 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.3722        2.7178        2.7178        2.7178        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.4484          2.0960          2.1410          2.1846          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.4484          2.0960          2.1410          2.1846          -                 

8. บณัฑติมีคุณภาพเป็นเลศิ ชุมชนและทอ้งถิ่น

มีความเขม้แข็งและย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาคุณภาพชีวติ และทอ้งถิ่น

อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ -               80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               30.3139       31.2233       32.1600       67.2433       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 5.0000          5.0000          5.0000          10.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 5.0000          5.0000          5.0000          10.0000        

9. เพือ่ใหค้วามรูแ้ละเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยี

ดิจทิลัแก่นกัเรยีน นกัศึกษา ประชาชน และ

ผูท้าํงานทกุสาขาอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ประชาชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจและทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี

ดจิทิลัเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 75 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.0000        -               -               -               -               
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. เพือ่วิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่าร

แกป้ญัหาหรอืสรา้งความเขม้เข็งของทอ้งถิ่นและ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ผลงานวจิยัสามารถ

นาํไปใชใ้นการแกไ้ขปญัหา พฒันาทอ้งถิ่นและ

ประเทศ

รอ้ยละ -               70 75 80 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               12.8970       13.5176       13.9231       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. วิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

พื้นฐานของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้าก

การวจิยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

หน่วยงานต่าง ๆ

รอ้ยละ 90 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.3664       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 18.3575         -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 18.3575        -                 -                 -                 -                 

12. เพือ่วิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ผลงานวจิยัสามารถ

นาํไปใชใ้นการพฒันาชุมชนและสงัคม

รอ้ยละ 50 50 60 70 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 21.3631       17.8322       21.3586       21.9994       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 15.2722         15.5779         15.8900         -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 15.2722        15.5779        15.8900        -                 

13. นกัเรยีน นกัศึกษา ครูและบคุลากร

ทางการศึกษาไดร้บัการพฒันาที่สอดคลอ้งกบัทศิ

ทางการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:คะแนนเฉลีย่ข ัน้พื้นฐาน 

(O-NET) เพิม่ขึ้นจากปีทีผ่า่นมา

รอ้ยละ 75 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.3105        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

130,434,600                 

4. แผนงานบูรณาการ

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 130,434,600                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 33,031,700                  

30,729,200                  

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 30,729,200                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 346,744,600                 

2. แผนงานพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 33,031,700                      
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 57.8809       45.4094         84.5000         310.5399       42.6099         540.9401       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

57.8809       11.7708         -                 277.0929       -                 346.7446       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               33.6386         84.5000         -                 12.2960         130.4346       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            13.1680          35.2668                -             1.0000          49.4348

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            12.1703          33.0612                -                  -            45.2315

ผลผลติที ่3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

             -             8.3003          16.1720                -                  -            24.4723

ผลผลติที ่4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                  -                  -                  -             9.7960           9.7960

ผลผลติที ่5 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             1.5000           1.5000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 2.7178          30.3139         33.0317         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             2.7178                -             2.7178

โครงการที ่2 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            30.3139          30.3139

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 30.7292         -                 30.7292         

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -            12.8970                -            12.8970

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -            17.8322                -            17.8322

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

378.7286         402.7629         414.2856         426.1428         438.3443         

346.7898         346.7446         357.1469         367.8613         378.8971         

60.9574          57.8809          59.6173          61.4058          63.2480          

14.6892          11.7708          12.1239          12.4876          12.8622          

271.1432         277.0929         285.4057         293.9679         302.7869         

-                  -                  -                  -                  -                  

31.9388          56.0183          57.1387          58.2815          59.4472          

31.9388          56.0183          57.1387          58.2815          59.4472          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          346,744,600

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 346,744,600 บาท

1. งบบคุลากร 57,880,900             บาท

 1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 50,249,900             บาท

 1.1.1 เงนิเดอืน 46,003,700             บาท

 1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,246,200              บาท

 1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,596,900              บาท

 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,034,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,770,800             บาท

 2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,770,800             บาท

 (1) ค่าเช่าบา้น 624,000                บาท

 (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

 (3)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,130,400              บาท

 (4)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,063,200              บาท

 (5)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 388,800                บาท

 (6)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 388,800                บาท

 (7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 270,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 277,092,900            บาท

 3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 277,092,900            บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 277,092,900           บาท
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บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

13.1680     35.2668   -            1.0000     49.4348    

13.1680       35.2668     -              1.0000       49.4348      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,018 3,144 3,310 3,512 3,598

 ( 1,540 )

คน 3,900 3,800 3,800 3,800 3,800

 ( - )

คน 15,224 14,946 15,224 15,590 15,431

 ( 13,968 )

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )

รอ้ยละ 60 65 70 75 80

 ( 60 )

รอ้ยละ 5 10 15 20 25

 ( 5 )

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมการจดัการศึกษา

เชงิบูรณาการกบัการทาํงานทีเ่พิม่ขึ้น

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพี

อสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

เชงิคุณภาพ : หลกัสูตรทีผ่่านการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 1 ปี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีส่ามารถสรา้งงานได ้

และประกอบอาชพีอสิระ

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 130,434,600

8.2.1    ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   49,434,800

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาการศึกษา ศิลปศาสตร ์นิตศิาสตร ์รฐัประศาสนศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 26.7763 14.1680 14.1680 14.1680 14.1680

 ( - )

ลา้นบาท 111.7281      98.6176     64.3349      65.3393      66.3637      

ลา้นบาท 59.6899        49.4348     14.1680      14.1680      14.1680      

ลา้นบาท 18.2763       13.1680     13.1680      13.1680      13.1680      

ลา้นบาท 32.9136       35.2668     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.5000         1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

ลา้นบาท 52.0382        49.1828     50.1669      51.1713      52.1957      

ลา้นบาท 52.0382       49.1828     50.1669      51.1713      52.1957      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 49,434,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,168,000             บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,261,600             บาท

 (1) วสัดุการศึกษา 10,261,600             บาท

 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,906,400              บาท

 (1) ค่าไฟฟ้า 2,746,400              บาท

 (2) ค่าโทรศพัท์ 160,000                บาท

2. งบลงทนุ 35,266,800             บาท

 2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 35,266,800             บาท

 2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 4,399,800              บาท

 2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,399,800              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 13 รายการ (รวม 117 หน่วย) 4,399,800              บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,867,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,887,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารหอพกัราชภฏัรวมใจ 1 ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมอืง

    เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั 22,887,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,980,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,980,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 1,000,000              บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,000,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

12.1703     33.0612   -            -            45.2315    

12.1703       33.0612     -              -              45.2315      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 696 647 675 690 723

 ( 164 )

คน 980 900 900 900 900

 ( - )

คน 2,404 2,138 2,169 2,150 2,255

 ( 1,989 )

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )

รอ้ยละ 60 65 70 75 80

 ( 60 )

รอ้ยละ 5 10 15 20 25

 ( 5 )

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )

ลา้นบาท 17.4683 12.1703 12.1703 12.1703 12.1703

 ( - )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีส่ามารถสรา้งงานได ้

และประกอบอาชพีอสิระ

เชงิคุณภาพ : หลกัสูตรทีผ่่านการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 1 ปี

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมการจดัการศึกษา

เชงิบูรณาการกบัการทาํงานมเีพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพี

อสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.2     ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   45,231,500

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยอีตุสาหกรรม สถาปตัยกรรม และวศิวกรรมโลจสิตกิส์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 89.7304        70.4841     37.9289      38.4452      38.9719      

ลา้นบาท 60.1873        45.2315     12.1703      12.1703      12.1703      

ลา้นบาท 13.1683       12.1703     12.1703      12.1703      12.1703      

ลา้นบาท 42.7190       33.0612     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.3000         -             -              -              -              

ลา้นบาท 29.5431        25.2526     25.7586      26.2749      26.8016      

ลา้นบาท 29.5431       25.2526     25.7586      26.2749      26.8016      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 45,231,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,170,300             บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,414,000              บาท

(1) วสัดุการศึกษา 6,414,000              บาท

 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,756,300              บาท

 (1) ค่าไฟฟ้า 5,596,300              บาท

 (2) ค่าโทรศพัท์ 160,000                บาท

2. งบลงทนุ 33,061,200             บาท

 2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 33,061,200             บาท

 2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 33,061,200             บาท

 2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 33,061,200             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 39 รายการ (รวม 248 หน่วย) 33,061,200             บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

8.3003       16.1720   -            -            24.4723    

8.3003         16.1720     -              -              24.4723      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 226 211 209 237 242

 ( 16 )

คน 270 250 250 250 250

 ( - )

คน 917 899 930 963 968

 ( 873 )

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )

รอ้ยละ 60 65 70 75 80

 ( 60 )

รอ้ยละ 5 10 15 20 25

 ( 5 )

รอ้ยละ 70 75 80 85 90

 ( - )

ลา้นบาท 15.5972 8.3003 8.3003 8.3003 8.3003

 ( - )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีส่ามารถสรา้งงานได ้

และประกอบอาชพีอสิระ

เชงิคุณภาพ : หลกัสูตรทีผ่่านการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 1 ปี

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผูเ้รยีนทีเ่ขา้ร่วมการจดัการศึกษา

เชงิบูรณาการกบัการทาํงานมเีพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพี

อสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.3     ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                   24,472,300

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย การแพทยล์า้นนาและการแพทยแ์ผนจนี

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 61.9480        51.4452     35.8130      36.3643      36.9264      

ลา้นบาท 33.5524        24.4723     8.3003        8.3003        8.3003        

ลา้นบาท 8.7703         8.3003      8.3003       8.3003       8.3003       

ลา้นบาท 17.9552       16.1720     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.8269         -             -              -              -              

ลา้นบาท 28.3956        26.9729     27.5127      28.0640      28.6261      

ลา้นบาท 28.3956       26.9729     27.5127      28.0640      28.6261      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 24,472,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 8,300,300              บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,394,000              บาท

 (1) วสัดุการศึกษา 5,394,000              บาท

 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,906,300              บาท

 (1) ค่าไฟฟ้า 2,746,300              บาท

 (2) ค่าโทรศพัท์ 160,000                บาท

2. งบลงทนุ 16,172,000             บาท

 2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,172,000             บาท

 2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 16,172,000             บาท

 2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 16,172,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 172,000                บาท

(2) เครื่องบรรจยุานํา้สมนุไพรแบบปลอดเชื้อรูปแบบกลอ่ง ตาํบลบา้นดู่

    อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 เครื่อง 16,000,000             บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            9.7960     9.7960     

-                -             -              9.7960       9.7960       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,000 1,500 2,000 2,500 2,500

 ( 550 )

รอ้ยละ 80 85 90 95 95

 ( 80 )

ลา้นบาท 27.2782 9.7960 9.7960 9.7960 9.7960

 ( 9.9254 )

ลา้นบาท 48.0242        15.8040     15.9248      16.0482      16.1739      

ลา้นบาท 26.2782        9.7960      9.7960        9.7960        9.7960        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 26.2782       9.7960      9.7960       9.7960       9.7960       

ลา้นบาท 21.7460        6.0080      6.1288        6.2522        6.3779        

ลา้นบาท 21.7460       6.0080      6.1288       6.2522       6.3779       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้ถงึหลกัสูตร/แหลง่

เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบ Life Long Learning

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บัการพฒันาใน

รูปแบบ  Life Long Learning

งบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.4     ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    9,796,000

เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการในดา้นต่าง ๆ แก่ประชาชน และสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการดาํรงชวีติได ้

อย่างมคีวามสุข

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ 9,796,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 9,796,000              บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานศูนยก์ารเรยีนรูท้างพฤกษศาสตร ์: สวนสมเด็จ

     พระศรนีครนิทร ์จงัหวดัเชยีงราย 5,596,000              บาท

 (2) ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ สมเด็จพระเทพ

     รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4,200,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.5.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            1.5000     1.5000     

-                -             -              1.5000       1.5000       

8.2.5.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500

 ( 1,162 )

รอ้ยละ 80 85 90 95 95

 ( 80 )

ลา้นบาท 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000

 ( 0.3735 )

ลา้นบาท 18.1227        7.0692      7.1811        7.2954        7.4119        

ลา้นบาท 1.5000         1.5000      1.5000        1.5000        1.5000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.5000         1.5000      1.5000       1.5000       1.5000       

ลา้นบาท 16.6227        5.5692      5.6811        5.7954        5.9119        

ลา้นบาท 16.6227       5.5692      5.6811       5.7954       5.9119       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้ถงึหลกัสูตร/แหลง่

เรยีนรูท้างดา้นศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ :  ความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ทางดา้นศิลปวฒันธรรม

งบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.5     ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม                    1,500,000

เพือ่ดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ปลูกฝงัค่านิยมใหก้บันกัศึกษา ประชาชนอนุรกัษ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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ผลผลติ : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 1,500,000              บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,500,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     11  ปี (ปี 2554 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           2.7178     -            2.7178     

-                -             2.7178       -              2.7178       

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 759 780 780 780 -              

 ( 700 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -              

 ( 100 )

ลา้นบาท 8.9791         4.8138      4.8588        4.9024        -               

ลา้นบาท 2.3722         2.7178      2.7178        2.7178        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.3722         2.7178      2.7178       2.7178       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.6069         2.0960      2.1410        2.1846        -               

ลา้นบาท 6.6069         2.0960      2.1410       2.1846       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้รยีนการศึกษาข ัน้พื้นฐานไดร้บัการ

อดุหนุนและช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายตามรายการทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

1. ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

อย่างท ัว่ถงึและมคีุณภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                   26,129,200

                   13,100,700

                   13,028,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   33,031,700

8.3.1     โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                             อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   2,717,800

เพือ่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบ

การศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน
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โครงการ : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

             อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2,717,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,717,800              บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,717,800              บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,717,800              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 424,100                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 254,700                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 266,400                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,415,000              บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 357,600                บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            30.3139    30.3139    

-                -             -              30.3139      30.3139      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                13 15 17 20

หมู่บา้น/ชมุชน -                20 25 30 35

รอ้ยละ -                15 20 25 30

รอ้ยละ -                80 85 90 95

รอ้ยละ -                80 85 90 95

รอ้ยละ -                80 85 90 95

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษา

มสีมรรถนะเป็นทีพ่อใจของสถานประกอบการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหมู่บา้น/ชมุชนทีไ่ดร้บัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : รายไดข้องประชาชนกลุม่เป้าหมายเพิม่ขึ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการตามยุทธศาสตร์

                   25,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินการตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

                  160,940,500

8.3.2     โครงการท่ี 2 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                   30,313,900

นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

ของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพ

ของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกัในการ

ดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

                  185,940,500
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                35.3139     36.2233      37.1600      77.2433      

ลา้นบาท -                30.3139     31.2233      32.1600      67.2433      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                30.3139     31.2233      32.1600      67.2433      

ลา้นบาท -                5.0000      5.0000        5.0000        10.0000      

ลา้นบาท -                5.0000      5.0000       5.0000       10.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

289



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

30,313,900 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 30,313,900             บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,313,900             บาท

โครงการ : โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           12.8970    -            12.8970    

-                -             12.8970      -              12.8970      

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                5 5 5 -              

รอ้ยละ -                70 70 70 -              

ลา้นบาท -                12.8970     13.5176      13.9231      -               

ลา้นบาท -                12.8970     13.5176      13.9231      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                12.8970     13.5176      13.9231      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัและนวตักรรมเพอืการพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                   40,337,700

                   40,337,700

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                   30,729,200

8.4.1    โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและ

                            สิ่งแวดลอ้ม

                  12,897,000

เพือ่วจิยัและพฒันารวมท ัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีน่าํไปสู่การแกป้ญัหา

หรอืสรา้งความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่และประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

12,897,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,897,000             บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,897,000             บาท

 (1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 12,897,000             บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           17.8322    -            17.8322    

-                -             17.8322      -              17.8322      

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                11 12 12 -              

รอ้ยละ -                70 70 70 -              

ลา้นบาท 21.3631        33.1044     36.9365      37.8894      -               

ลา้นบาท 21.3631        17.8322     21.3586      21.9994      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 21.3631       17.8322     21.3586      21.9994      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                15.2722     15.5779      15.8900      -               

ลา้นบาท -                15.2722     15.5779      15.8900      -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.4.2    โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ                   17,832,200

เพือ่วจิยัและพฒันารวมท ัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีน่าํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมของทอ้งถิน่และประเทศ

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

                  129,491,400

                   82,751,300

หน่วย:ลา้นบาท

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกิจ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

                   46,740,100

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

17,832,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 17,832,200             บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 17,832,200             บาท

 (1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกิจ 17,832,200             บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

   เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํระดบัประเทศในการผลติและพฒันาครู และเป็นมหาวทิยาลยั

   เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

   เพือ่ใหก้ารพฒันามหาวทิยาลยันาํไปสู่วสิยัทศัน ์ไดก้าํหนดพนัธกจิหลกัไว ้6 ดา้น ไดแ้ก่

   1. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

      ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีช ัน้สูง   

   2. ผลติบณัฑติและสรา้งโอกาสทางการศึกษา ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานวชิาชพีโดยมี

      ความร่วมมอืกบัองคก์รท ัง้ในและต่างประเทศ   

   3. ส่งเสรมิสนบัสนุนการบูรณาการระหว่างการบรกิารวชิาการ การวจิยั และการเรยีน

      การสอน เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื   

   4. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในคุณค่า ความสาํนึก และความภมูใิจในศิลปะและ

      วฒันธรรมของทอ้งถิน่และของชาต ิ  

   5. พฒันาและส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชมุชน รวมท ัง้มส่ีวนร่วมในการจดัการการบาํรุง

      รกัษาและการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื   

   6. พฒันาระบบบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

      และการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี

   1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง

      ภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

   2. การส่งเสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมท ัง้ผูพ้กิาร 

      ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา (life long learning) 

      และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

919,199,500                

843,109,800                
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,260.1200     1,174.7719     889.1200       889.4123       860.0334       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 919.1995       843.1098       572.6814       587.8318       572.6045       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 340.9205       331.6621       316.4386       301.5805       287.4289       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 340.9205       331.6621       316.4386       301.5805       287.4289       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 436.4044     434.9268     447.9746     461.4140     474.8076     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 9.3982          9.8682          10.4601         10.4601         10.9832         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 9.3982          9.8682          10.4601         10.4601         10.9832         

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตาม

ความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษา

ทีเ่ขา้ร่วมการจดัการศึกษาเชงิบูรณาการ

กบัการทาํงาน

คน 150 150 150 150 150

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํ

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบ

อาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 41.0480       66.2376       25.1261       25.1261       25.1261       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 170.3359       161.8192       153.7283       146.0419       138.7399       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 170.3359       161.8192       153.7283       146.0419       138.7399       

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วม

การจดัการศึกษาเชงิบูรณาการกบัการทาํงาน

คน 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํ

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบ

อาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 367.1824     272.4359     26.1800       26.1800       26.1800       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 157.0773       155.6240       147.8428       140.4507       133.4282       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 157.0773       155.6240       147.8428       140.4507       133.4282       

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/

ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรู ้

ความสามารถในการพฒันาตนเอง

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูร้บับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์ร

ทีร่บับรกิารวชิาการและวชิาชพี

ต่อประโยชนจ์ากการบรกิารวชิาการ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 39.1682       11.7090       11.7090       11.7090       11.7090       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.0329          3.2148          3.2148          3.3755          3.5443          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.0329          3.2148          3.2148          3.3755          3.5443          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา 

และชมุชนในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น 

และอนุรกัษท์าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรม

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 15 15 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.6000        2.0000        2.0000        2.0000        2.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5976          0.6334          0.6650          0.6983          0.7333          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5976          0.6334          0.6650          0.6983          0.7333          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

6. ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและพฒันาทอ้งถิ่น

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ไดน้าํความรูต้ามศาสตรพ์ระราชา

ไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพชวีติ 

และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ - 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               29.9997       30.9000       31.8270       32.7818       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บั

โอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิ

ท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ไดร้บั

การอดุหนุนและการช่วยเหลอืค่าใชจ่้าย

ในระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่คีวามเหมาะสม

กบัสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมในปจัจบุนั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.3530        2.6545        2.6545        2.6545        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4786          0.5025          0.5276          0.5540          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4786          0.5025          0.5276          0.5540          -                 

8. เพื่อสนบัสนุนการวิจยัและนวตักรรม

ดา้นสงัคมในประเด็นสาํคญัตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความสาํเร็จ

ของการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย

ตามแแผนรายปี

รอ้ยละ - 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               13.0967       15.7401       16.2123       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เพื่อสนบัสนุนการวิจยัและนวตักรรม

เพื่อสรา้งความเป็นเลิศทางวิชาการ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความสาํเร็จ

ของการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย

ตามแแผนรายปี

รอ้ยละ - 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               2.6146        2.6979        2.7788        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

298



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

10. เพื่อสนบัสนุนการวิจยัและนวตักรรม

เพื่อสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัอตุสาหกรรม

เป้าหมาย

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความสาํเร็จ

ของการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย

ตามแแผนรายปี

รอ้ยละ - 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               7.4350        7.6992        7.9301        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสู่

การพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของทอ้งถิ่น 

และประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความสาํเร็จ

ของการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย

ตามแแผนรายปี

รอ้ยละ 90 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 23.1276       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

12. วิจยัและนวตักรรมเพื่อแกป้ญัหาหรอื

สรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน 

ความมัน่คง และคณุภาพชีวิตประชาชน

ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความสาํเร็จ

ของการดาํเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย

ตามแแผนรายปี

รอ้ยละ 90 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.4159        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

13. นกัศึกษา มคัคเุทศกแ์ละประชาชนไดร้บั

การอบรม สมัมนาใหมี้ทกัษะความรู ้

ความเขา้ใจ มีการอนุรกัษส์ถานท่ีท่องเที่ยว

ของประเทศและทอ้งถิ่น และเพิ่มศกัยภาพ

ของบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ศกัยภาพบคุลากร

ดา้นการท่องเทีย่วเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.9000        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 220.9939    -              -              -              77.5000     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 220.9939      -                -                -                77.5000       

รวมทัง้สิ้น 2 220.9939    -              -              -              77.5000     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  220,993,900  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 434,926,800                 

2. แผนงานพื้นฐาน 352,382,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 352,382,500                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 32,654,200                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,654,200                      

4. แผนงานบูรณาการ 23,146,300                  

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 23,146,300                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 88.9370       62.9107         287.3814       358.7220       45.1587         843.1098       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

88.9370       13.0686         -                 332.9212       -                 434.9268       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               49.8421         287.3814       -                 15.1590         352.3825       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -            23.6691          41.1185                -             1.4500          66.2376

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            26.1730        246.2629                -                  -          272.4359

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                  -                  -                  -            11.7090          11.7090

ผลผลติที ่4 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.0000           2.0000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 2.6545          29.9997         32.6545         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            29.9997          29.9997

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่

ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             2.6545                -             2.6545

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 23.1463         -                 23.1463         

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -            13.0967                -            13.0967

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

พื้นฐานของประเทศ

             -                  -                  -             2.6146                -             2.6146

โครงการที ่3 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่

ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -             7.4350                -             7.4350

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

445.8026         444.7950         458.4347         471.8741         485.7908         

436.4044         434.9268         447.9746         461.4140         474.8076         

92.7176          88.9370          91.6052          94.3535          96.7353          

11.5293          13.0686          13.4606          13.8644          14.2803          

332.1575         332.9212         342.9088         353.1961         363.7920         

-                  -                  -                  -                  -                  

9.3982            9.8682            10.4601          10.4601          10.9832          

9.3982            9.8682            10.4601          10.4601          10.9832          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          434,926,800

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

     8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 434,926,800 บาท

1. งบบคุลากร 88,937,000             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 78,724,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 70,876,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,847,900              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,030,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,182,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,068,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,068,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 528,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 4,063,200              บาท

(4)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 4,063,200              บาท

(5)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 1,060,800              บาท

(6)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 1,060,800              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 387,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 332,921,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 332,921,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 332,921,200           บาท
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บาท

บาท

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

23.6691     41.1185   -            1.4500     66.2376    

23.6691       41.1185     -              1.4500       66.2376      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 5,272 4,388 4,388 4,388 4,388

 ( 2,876 )

คน 5,700 5,815 5,815 5,815 5,815

คน 21,320 22,747 23,122 23,122 23,122

 ( 13,995 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 30.7161 25.1191 25.1261 25.1261 25.1261

 ( 13.1679 )

ลา้นบาท 211.3839      228.0568   178.8544     171.1680     163.8660     

ลา้นบาท 41.0480        66.2376     25.1261      25.1261      25.1261      

ลา้นบาท 27.0161       23.6691     23.6761      23.6761      23.6761      

ลา้นบาท 10.3319       41.1185     -              -              -              

ลา้นบาท 1.0500         -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.6500         1.4500      1.4500       1.4500       1.4500       

ลา้นบาท 170.3359      161.8192   153.7283     146.0419     138.7399     

ลา้นบาท 170.3359      161.8192   153.7283     146.0419     138.7399     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 352,382,500

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   66,237,600

          วตัถปุระสงค ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

          เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาการศึกษา ศิลปศาสตร ์นิตศิาสตร ์รฐัประศาสนศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจอย่างมคีุณภาพ

          โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 66,237,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 23,669,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,534,600             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,993,000              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 13,541,600             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 8,134,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,134,500              บาท

2. งบลงทนุ 41,118,500             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 41,118,500             บาท

 2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 38,795,300             บาท

   2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 38,795,300             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,487,500              บาท

(2) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสตูดโิอสาํหรบัการเรียนการสอน

    ภาควชิานิเทศศาสตร ์ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชียงใหม่

    จงัหวดัเชียงใหม่ 1 หอ้ง 26,339,000             บาท

(3) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยุกระจายเสยีง ตาํบลชา้งเผอืก

    อาํเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 1 หอ้ง 2,528,800              บาท

(4) ชุดครุภณัฑป์ระจาํหอ้งเรียนฝึกหดัครูการศึกษาปฐมวยั

    และการประถมศึกษา ตาํบลปางหม ูอาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน

    จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 หอ้ง 5,020,000              บาท

(5) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางภาษาและภาษาต่างประเทศ

    ตาํบลปางหม ูอาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 หอ้ง 3,420,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 2,323,200              บาท

  2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,323,200              บาท

  (1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

      ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,323,200              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 1,450,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตรและประกนัคุณภาพการศึกษา 1,450,000              บาท
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บาท

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

26.1730     246.2629 -            -            272.4359   

26.1730       246.2629   -              -              272.4359     

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,023 1,050 1,050 1,050 1,050

 ( 568 )

คน 2,002 1,710 1,710 1,710 1,710

คน 7,060 7,720 7,720 7,720 7,720

 ( 2,630 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 27.4030 26.1730 26.1800 26.1800 26.1800

 ( 8.7401 )

ลา้นบาท 524.2597      428.0599   174.0228     166.6307     159.6082     

ลา้นบาท 367.1824      272.4359   26.1800      26.1800      26.1800      

ลา้นบาท 25.2030       26.1730     26.1800      26.1800      26.1800      

ลา้นบาท 339.7794      246.2629   -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.2000         -             -              -              -              

ลา้นบาท 157.0773      155.6240   147.8428     140.4507     133.4282     

ลา้นบาท 157.0773      155.6240   147.8428     140.4507     133.4282     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 272,435,900

          วตัถปุระสงค ์

          เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอย่างมคีุณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 272,435,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 26,173,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,173,000             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,993,000              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 21,180,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 246,262,900           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 246,262,900           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 20,769,000             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,769,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 9 รายการ (รวม 20 หน่วย) 5,667,600              บาท

(2) ชุดครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารไฟฟ้าเบื้องตน้ ตาํบลสะลวง

    อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 1 หอ้ง 1,981,400              บาท

(3) ชุดครุภณัฑป์ระจาํหอ้งเรียนของอาคารปฏบิตักิารเรียนรวมวทิยาศาสตร์

    มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ตาํบลปางหม ูอาํเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน

    จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 8 หอ้ง 13,120,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 225,493,900           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 223,493,900           บาท

 (1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

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

(2) กลุม่อาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตาํบลขี้เหลก็

    อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 1 กลุม่อาคาร 135,728,600           บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 461,000,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 46,200,000             บาท

  เงนิงบประมาณ 414,800,000           บาท

  ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 121,829,400           บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 109,922,700           บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 47,319,300             บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 135,728,600           บาท
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(4) กลุม่อาคารเรียนรวมและบริหารกลางวทิยาศาสตร ์พรอ้มครุภณัฑ์

    ตาํบลขี้เหลก็ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 1 กลุม่อาคาร 85,265,300             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 313,000,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 31,300,000             บาท

  เงนิงบประมาณ 281,700,000           บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 56,620,800             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 43,453,000             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 96,360,900             บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 85,265,300             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ 2,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่นํา้ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

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

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            11.7090    11.7090    

-                -             -              11.7090      11.7090      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,500 1,000 2,500 2,500 2,500

 ( 2,500 )

คน 40 1 40 40 40

 ( 40 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 39.1682 11.7090 11.7090 11.7090 11.7090

 ( 7.2483 )

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 42.2011        14.9238     14.9238      15.0845      15.2533      

ลา้นบาท 39.1682        11.7090     11.7090      11.7090      11.7090      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 39.1682       11.7090     11.7090      11.7090      11.7090      

ลา้นบาท 3.0329         3.2148      3.2148        3.3755        3.5443        

ลา้นบาท 3.0329         3.2148      3.2148       3.3755       3.5443       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                   11,709,000

          วตัถปุระสงค ์

          เพือ่ใหบ้คุลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการทีม่คีุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

          ของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะ

เวลาทีก่าํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิาร

วชิาการแก่สงัคม

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

309



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 11,709,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 11,709,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 11,709,000             บาท
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บาท

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.0000     2.0000     

-                -             -              2.0000       2.0000       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 15 15 15 15

 ( 12 )

คน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

 ( 1,920 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 1.6000  2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

 ( 0.3276 )

ลา้นบาท 2.1976         2.6334      2.6650        2.6983        2.7333        

ลา้นบาท 1.6000         2.0000      2.0000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.6000         2.0000      2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท 0.5976         0.6334      0.6650        0.6983        0.7333        

ลา้นบาท 0.5976         0.6334      0.6650       0.6983       0.7333       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม                    2,000,000

          วตัถปุระสงค ์

          ส่งเสรมิ สนบัสนุนและสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชน ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

          และภูมปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามตระหนกั 

ร่วมอนุรกัษแ์ละทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทยเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,000,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            29.9997    29.9997    

-                -             -              29.9997      29.9997      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครวัเรอืน - 300 300 300 600

ผลติภณัฑ์ - 5 5 5 10

ผลติภณัฑ์ - 80 80 80 160

โรงเรยีน - 40 40 40 80

คน - 2,000 2,000 2,000 4,000

รอ้ยละ - 50 50 50 50

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   32,654,200

8.3.1     โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                   29,999,700

           นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

           ของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพ

           ของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกัในการ

           ดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่

                  159,273,700

                  159,273,700

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินการตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครวัเรอืน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชนทีไ่ดร้บั

การพฒันามูลค่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP 

ไดร้บัการพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนในทอ้งถิน่ทีม่กีารนาํ

นวตักรรมการจดัการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ครวัเรอืนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

มรีายไดพ้น้จากเกณฑค์วามยากจน
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 80 80 80 80

รอ้ยละ - 20 20 20 20

รอ้ยละ - 100 100 100 100

ลา้นบาท -                29.9997     30.9000      31.8270      66.5470      

ลา้นบาท -                29.9997     30.9000      31.8270      66.5470      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                29.9997     30.9000      31.8270      66.5470      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถ

อ่านออกเขยีนไดเ้พิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษเฉลีย่ของนกัศึกาาหลกัสูตรครุศาสตร์

ผ่านเกณฑม์าตรฐานทางความสามารถ

ทางภาษาองักฤษ TOEIC (คะแนน 500) หรอื 

B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

29,999,700 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 29,999,700             บาท

29,999,700             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่พฒันาทอ้งถิน่
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           2.6545     -            2.6545     

-                -             2.6545       -              2.6545       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 738 795 820 845 -

 ( 686 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 100 )

ลา้นบาท 5.7749         3.1570      3.1821        3.2085        -               

ลา้นบาท 4.8405         2.6545      2.6545        2.6545        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.8405         2.6545      2.6545       2.6545       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9344         0.5025      0.5276        0.5540        -               

ลา้นบาท 0.9344         0.5025      0.5276       0.5540       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.3.2     โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                             อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   2,654,500

           เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่

                   15,322,500

                   12,804,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

ตามโครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

             ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2,654,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,654,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,654,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,654,500              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 407,000                บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 248,600                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 261,400                บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 1,387,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 350,500                บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           13.0967    -            13.0967    

-                -             13.0967      -              13.0967      

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ - 20 35 40 -

รอ้ยละ - 70 70 70 -

ลา้นบาท -                13.0967     15.7401      16.2123      -               

ลา้นบาท -                13.0967     15.7401      16.2123      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                13.0967     15.7401      16.2123      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                   23,146,300

8.4.1     โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

                             และสิ่งแวดลอ้ม

                  13,096,700

           เพือ่สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็นสาํคญัตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

           การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่

                   45,049,100

                   45,049,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็นสาํคญั

ตามยุทธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัทีส่ามารถนาํไปใชใ้น

การพฒันาชมุชนและสงัคม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

13,096,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 13,096,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,096,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 13,096,700             บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           2.6146     -            2.6146     

-                -             2.6146       -              2.6146       

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ - 5 25 30 -

รอ้ยละ -  70 70 70 -

ลา้นบาท -                2.6146      2.6979        2.7788        -               

ลา้นบาท -                2.6146      2.6979        2.7788        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                2.6146      2.6979       2.7788       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4.2     โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรู ้

                             พื้นฐานของประเทศ                      2,614,600

           เพือ่สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ

           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่

                     8,091,300

                     8,091,300

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัทีส่ามารถนาํไปใชใ้นการ

พฒันาชมุชนและสงัคม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

             พื้นฐานของประเทศ 2,614,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,614,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,614,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

   พื้นฐานของประเทศ 2,614,600              บาท
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บาท

8.4.3.1   วตัถปุระสงค์

8.4.3.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           7.4350     -            7.4350     

-                -             7.4350       -              7.4350       

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ - 2 15 20 -

รอ้ยละ - 70 70 70 -

ลา้นบาท -                7.4350      7.6992        7.9301        -               

ลา้นบาท -                7.4350      7.6992        7.9301        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                7.4350      7.6992       7.9301       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4.3     โครงการท่ี 3 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ                    7,435,000

           เพือ่พฒันาการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกิจ

           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่

                   23,064,300

                   23,064,300

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั

อตุสาหกรรมเป้าหมาย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัทีส่ามารถนาํไปใชใ้นการ

พฒันาชมุชนและสงัคม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

7,435,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,435,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,435,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่ตอบโจทยก์ารสรา้งความม ัง่คัง่

    ทางเศรษฐกจิ 7,435,000              บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2.  พนัธกจิ

3.  ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

4.  ประชาชนไดร้บัการยกระดบัคุณภาพชวีติ การศึกษา ใหด้ขีึ้น และมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรมีคีวามเป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ การบรหิารจดัการ 

และรบัใชส้งัคม

1.  ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

    ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี  ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ

    ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

1.  ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา

2.  ผลติครู และสง่เสรมิวทิยฐานะครู

3.  วจิยัและสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่พฒันาทอ้งถิน่สูม่าตรฐานสากล 

    และสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

4.  บรกิารวชิาการเพือ่พฒันาศกัยภาพของชมุชนและทอ้งถิน่

5.  ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถิน่

6.  พฒันาระบบการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัใหท้นัสมยั มปีระสทิธภิาพ

    และเกดิประสทิธผิล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี

472,984,600                

680,475,900                

2.  การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา 

    รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา 

    ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู ้

    ตลอดชวีติ (Life Long Learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

3.  องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชพ้ฒันาหรอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่ 

    เพิม่ศกัยภาพของชมุชนหรอืองคก์รใหเ้ขม้แขง็ย ัง่ยนืสามารถพึง่พาตนเอง 

    และช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัได ้
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 617.3981       792.7976       455.3970       465.1401       426.9851       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 472.9846       680.4759       342.3409       351.7400       337.1566       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 144.4135       112.3217       113.0561       113.4001       89.8285         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 144.4135       112.3217       113.0561       113.4001       89.8285         

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 245.8177     245.6744     253.0446     260.6359     268.4559     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 12.0000         20.0000         20.0000         20.0000         20.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 12.0000         20.0000         20.0000         20.0000         20.0000         

2. ผลิตกาํลงัคนตามความตอ้งการของประเทศ

และสงัคมโลก และตอบสนองต่อความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาได ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 193.7382     370.1154     22.3007       22.3007       22.3007       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 109.7895       69.8285         69.8285         69.8285         69.8285         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 109.7895       69.8285         69.8285         69.8285         69.8285         

3. บรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหมี้ความเขม้แข็ง มีความรู ้

ความสามารถในการพฒันาและพึ่งพาตนเอง

อย่างย ัง่ยืน เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร คน 6,600 -               -               -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.3308       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. ปลูกฝงัค่านิยมในนกัศึกษาและชมุชนในการ

พฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและอนุรกัษท์าํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 8 8 8 8 8

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาทีเ่หน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.6000        3.6000        3.6000        3.6000        3.6000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและพฒันา

ทอ้งถิ่นใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชการไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่าง

ย ัง่ยนื

รอ้ยละ -               80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               39.0084       40.2000       41.5000       42.8000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ

คน 1,437 1,480 1,472 1,470 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

จากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.3789        9.2413        9.2974        9.3883        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 22.6240         22.4932         23.2276         23.5716         -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 22.6240         22.4932         23.2276         23.5716         -                 

7. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:งานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการ 14 12 14 16

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0540        12.8364       13.8982       14.3151       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. พฒันาและสง่เสรมิงานวิจยั และถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีใหก้บัชมุชน เพื่อ

นําไปสูก่ารสรา้งรายไดเ้พิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ของชมุชน และยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจ

ฐานรากของชมุชนใหเ้ขม้แข็ง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูป้ระกอบการ

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพการผลติ ผลติภณัฑ์

ใหต้รงตามความตอ้งการของตลาด

ราย 600 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.0650        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 269.9498    -              -              -              41.1530     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 269.9498      -                -                -                41.1530       

รวมทัง้สิ้น 2 269.9498    -              -              -              41.1530     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  269,949,800  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานบูรณาการ 12,836,400                  

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 12,836,400                      

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 373,715,400                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 48,249,700                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 48,249,700                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 245,674,400                 

2. แผนงานพื้นฐาน 373,715,400                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 76.1044       33.1151         347.8147       179.6333       43.8084         680.4759       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

76.1044       12.0144         -                 157.5556       -                 245.6744       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               21.1007         347.8147       -                 4.8000          373.7154       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            10.3752        294.7350                -             0.6000        305.7102

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            10.7255          53.0797                -             0.6000          64.4052

ผลผลติที ่3 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             3.6000           3.6000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 9.2413          39.0084         48.2497         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            39.0084          39.0084

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             9.2413                -             9.2413

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 12.8364         -                 12.8364         

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -            12.8364                -            12.8364

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

257.8177         265.6744         273.0446         280.6359         288.4559         

245.8177         245.6744         253.0446         260.6359         268.4559         

73.7273          76.1044          79.5001          83.3086          87.3418          

11.5840          12.0144          12.0144          12.0144          12.0144          

160.5064         157.5556         161.5301         165.3129         169.0997         

-                  -                  -                  -                  -                  

12.0000          20.0000          20.0000          20.0000          20.0000          

12.0000          20.0000          20.0000          20.0000          20.0000          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          245,674,400

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 245,674,400 บาท

1. งบบคุลากร 76,104,400             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 67,313,800             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 62,766,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,547,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,641,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,149,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,014,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,014,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 570,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,674,400              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,607,200              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ 993,600                บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 993,600                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 270,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 157,555,600           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 157,555,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 157,555,600            บาท

331



บาท

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

10.3752     294.7350  -            0.6000     305.7102  

10.3752       294.7350    -              0.6000       305.7102    

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,939 1,577 1,850 1,544 1,610

 ( 821 )

คน 1,965 1,680 1,680 1,680 1,680

 ( - )

คน 8,096 7,094 6,924 7,060 7,060

 ( 8,025 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 21.8908 10.9752 10.9752 10.9752 10.9752

 ( 10.1256 )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลงัจบการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 373,715,400

                305,710,200

ขยายการบรกิารและโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและผลติกาํลงัคนใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของประเทศโดยเฉพาะการพฒันาความร่วมมอืระหวา่งภาครฐั 

ผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษาในการผลติและพฒันากาํลงัคนใหส้ามารถ

เขา้สู่ตลาดแรงงาน และการแขง่ขนัในระดบัสากล

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 193.7909      347.8032    53.0682      53.0682      53.0682      

ลา้นบาท 108.2755      305.7102    10.9752      10.9752      10.9752      

ลา้นบาท 17.0368       10.3752     10.3752      10.3752      10.3752      

ลา้นบาท 86.3847       294.7350    -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.8540         0.6000      0.6000       0.6000       0.6000       

ลา้นบาท 85.5154        42.0930     42.0930      42.0930      42.0930      

ลา้นบาท 85.5154       42.0930     42.0930      42.0930      42.0930      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 305,710,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,375,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,875,200              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,200,000              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 5,675,200              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,500,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 294,735,000           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 294,735,000           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 10,845,900             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 10,845,900             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 15 รายการ (รวม 812 หน่วย) 4,848,300              บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งพฒันาฝึกประสบการณว์ชิาชีพครู  ตาํบลทะเลชุบศร 

    อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 4,205,600              บาท

(3) ชุดปฏบิตักิารระบบขนส่งและจราจรอจัฉริยะ  ตาํบลทะเลชุบศร 

    อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 1,792,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 283,889,100           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,438,400              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,438,400              บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 269,949,800            บาท

(1) อาคารบรรยายรวมและหอประชุม ตาํบล*ทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี 

    จงัหวดัลพบรุี 1 หลงั 196,144,600            บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 423,250,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 31,743,800             บาท

 เงนิงบประมาณ 391,506,200            บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 86,200,000             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 38,299,900             บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 70,861,700             บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 196,144,600            บาท
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(2) ก่อสรา้งหอพกันกัศึกษา และอาคารทีพ่กัอาจารย ์ตาํบลเขาสามยอด 

    อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 โครงการ 73,805,200             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 125,455,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 9,409,200              บาท

 เงนิงบประมาณ 116,045,800            บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 27,187,300             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 13,080,600             บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,972,700              บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 73,805,200             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 5,241,400              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,241,400              บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,259,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 5,259,500              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 600,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 600,000                บาท
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8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

10.7255     53.0797   -            0.6000     64.4052    

10.7255       53.0797     -              0.6000       64.4052      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 516 424 572 442 560

 ( 82 )

คน 710 560 560 560 560

 ( - )

คน 2,454 1,874 1,862 1,980 1,980

 ( 1,530 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 19.1429 11.3255 11.3255 11.3255 11.3255

 ( 8.4371 )

                  64,405,200

ขยายการบรกิารและโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึความรูแ้ละผลติกาํลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาความร่วมมอื

ระหวา่งภาครฐั ผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษาในการผลติและพฒันากาํลงัคนใหม้คีวามรู ้

สามารถเขา้สู่ตลาดแรงงานและการแขง่ขนัในระดบัสากล

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืน หลงัจบการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 109.7368      92.1407     39.0610      39.0610      39.0610      

ลา้นบาท 85.4627        64.4052     11.3255      11.3255      11.3255      

ลา้นบาท 13.5429       10.7255     10.7255      10.7255      10.7255      

ลา้นบาท 66.3198       53.0797     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.6000         0.6000      0.6000       0.6000       0.6000       

ลา้นบาท 24.2741        27.7355     27.7355      27.7355      27.7355      

ลา้นบาท 24.2741       27.7355     27.7355      27.7355      27.7355      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 64,405,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,725,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,365,600              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,743,600              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 5,622,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,359,900              บาท

2. งบลงทนุ 53,079,700             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,079,700             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 46,925,800             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 46,925,800             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 136 หน่วย) 9,314,000              บาท

(2) ระบบบริการคลาวดภ์ายในมหาวทิยาลยั แบบเวอรช์วล แมชชีน  

    ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 4,650,000              บาท

(3) ชุดวเิคราะหค์ุณภาพอากาศ  ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี 

    จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 2,145,000              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารจาํลองการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากธรรมชาต ิ 

    ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 2,942,500              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารผลติสือ่ดจิทิลัเพือ่การศึกษาบนอปุกรณเ์คลือ่นที ่ 

    ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 2,615,000              บาท

(6) ชุดสาธิตการทาํงานของสายพานลาํเลยีงดว้ยกลอ้งซอฟทแ์วรพ์รอ้ม

    อปุกรณป์ระกอบ ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 3,210,000              บาท

(7) อปุกรณค์วบคุมการเปิดปิดประตูอตัโนมตัแิละบนัทกึผลสาํหรบัสาํนกังาน  

    ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ระบบ 3,065,500              บาท

(8) ชุดซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรสัแบบบริหารจดัการศูนยก์ลาง ตาํบลทะเลชุบศร 

    อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ระบบ 1,763,800              บาท

(9) ชุดอปุกรณเ์พิม่ประสทิธิภาพการถา่ยรูปและพมิพบ์ตัร (RFID)

    ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 1,200,000              บาท

(10) ชุดปฏบิตักิารเพิม่ประสทิธิภาพทางดา้นเทคนิคพื้นฐาน ตาํบลทะเลชุบศร 

      อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 3,250,000              บาท

(11) ระบบบริหารจดัการสาํรองขอ้มลูและกูค้ืนขอ้มลู ตาํบลทะเลชุบศร 

      อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ระบบ 1,770,000              บาท

(12) ชุดระบบปฏบิตักิารผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ตาํบลทะเลชุบศร 

      อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 4,200,000              บาท

(13) ชุดปฏบิตักิารแบบจาํลองระบบการผลติโดยการควบคุมดว้ย PLC  

      ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 5,000,000              บาท
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(14) ชุดสาธิตหุ่นยนต ์Humanoid   ตาํบลทะเลชุบศร อาํเภอเมอืงลพบรุี 

      จงัหวดัลพบรุี 1 ชุด 1,800,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,153,900              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,153,900              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 6,153,900              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 600,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 600,000                บาท
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8.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            3.6000     3.6000     

-                -             -              3.6000       3.6000       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 8 8 8 8

 ( 3 )

คน 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

 ( 2,375 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000

 ( 1.8319 )

ลา้นบาท 3.6000         3.6000       3.6000        3.6000        3.6000       

ลา้นบาท 3.6000         3.6000       3.6000        3.6000        3.6000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.6000         3.6000      3.6000       3.6000       3.6000       

ลา้นบาท -                -              -               -               -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   3,600,000

เพือ่อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพฒันาแหลง่เรยีนรู ้องคค์วามรู ้และแลกเปลีย่น

ทางวฒันธรรมประเพณี และสรา้งสรรคง์านศิลป์ระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

และสรา้งความตระหนกัการสรา้งจติสาํนึกทางวฒันธรรม ความภาคภูมใิจ 

และการเรยีนรูว้ฒันธรรมทีแ่ตกต่าง

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 3,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 3,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 3,600,000              บาท
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บาท

8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น บาท

8.3.1.1  วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            39.0084    39.0084    

-                -             -              39.0084      39.0084      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลติภณัฑ์  - 15 16 17 18

โรงเรยีน  - 60 60 60 60

คน  - 8,000 8,000 8,000 8,000

รอ้ยละ  - 30 30 30 30

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

รอ้ยละ  - 85 85 85 85

รอ้ยละ  - 20 20 20 20

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   48,249,700

                  39,008,400

นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบั

คุณภาพชวีติของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่  

ตลอดจนพฒันาคุณภาพของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน  

โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร,ี จงัหวดัลพบรุ,ี จงัหวดัสระบรุ ีและจงัหวดัสงิหบ์รุี

                  207,608,400

                  207,608,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินงานตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันา

ทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP ไดร้บั

การพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รายไดข้องชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิคุณภาพ : ผลสมัฤทธิ์ของนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

มผีลการทดสอบความสามารถในการอ่านสูงขึ้น

เชงิคุณภาพ : บณัฑติมผีลคะแนน TOEIC มากกวา่ 

500 คะแนน หรอื B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                39.0084     40.2000      41.5000      86.9000      

ลา้นบาท -                39.0084     40.2000      41.5000      86.9000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                39.0084     40.2000      41.5000      86.9000      

ลา้นบาท -                -              -               -               -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

39,008,400 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 39,008,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 39,008,400             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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8.3.2

บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     10  ปี (ปี 2555 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

             - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           9.2413     -            9.2413     

-                -             9.2413       -              9.2413       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,437 1,480 1,472 1,470 -              

 ( 1,345 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -              

 ( 100 )

ลา้นบาท 280.8929      31.7345     32.5250      32.9599      -              

ลา้นบาท 86.1881        9.2413       9.2974        9.3883        -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 86.1881       9.2413      9.2974       9.3883       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 194.7048      22.4932     23.2276      23.5716      -              

ลา้นบาท 194.7048      22.4932     23.2276      23.5716      -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

 โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                    อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    9,241,300

ดาํเนินการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานทีม่คีุณภาพ และมาตรฐาน สนบัสนุนตาํราเรยีน

ชดุนกัเรยีน และอปุกรณก์ารเรยีน เพือ่ลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร,ี 

โรงเรยีนสาธติ สาขาวดัพระพทุธบาทราชวรมหาวหิาร

                  378,112,300

                  114,115,100

                  263,997,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

             อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 9,241,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,241,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,241,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 9,241,300              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 1,463,000              บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 622,100                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 690,200                บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 5,168,800              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 1,297,200              บาท
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บาท

8.4.1  

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           12.8364    -            12.8364    

-                -             12.8364      -              12.8364      

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 12 14 16 -              

 ( 14 )

โครงการ 14 12 14 16 -              

 ( - )

โครงการ 14 12 14 16 -              

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 -              

 ( - )

ลา้นบาท 6.0540         12.8364     13.8982      14.3151      -              

ลา้นบาท 6.0540         12.8364     13.8982      14.3151      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.0540         12.8364     13.8982      14.3151      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                   12,836,400

โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

                   และสิ่งแวดลอ้ม                   12,836,400

เพือ่ดาํเนินกิจกรรมการวจิยั และนวตักรรมทีน่าํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม 

สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่และประเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี

                   47,103,700

                   47,103,700

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

12,836,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,836,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,836,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 12,836,400             บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1.  วิสยัทศัน์

2.  พนัธกจิ

3.  ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุเีป็นสถาบนัอดุมศึกษาทีเ่นน้การผลติบณัฑติ

นกัปฏบิตัอิย่างมอือาชพี เป็นตน้แบบในการผลติและพฒันาครู 

มคีวามโดดเด่นทางดา้นอตุสาหกรรมบรกิาร วจิยัสรา้งองคค์วามรู ้

และนวตักรรม ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม นอ้มนาํศาสตรพ์ระราชา

สูก่ารพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

1. จดัการศึกษาเพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัมิอือาชพีทีม่คีวามรูคู่้คุณธรรม 

   มทีกัษะในการคิด การแกป้ญัหา สรา้งสรรค ์ทาํงานเป็นทมี มคีวามเขา้ใจ

   ในพหวุฒันธรรม มทีกัษะในการสือ่สาร รูเ้ท่าทนัเทคโนโลยแีละสือ่ 

   และมทีกัษะความพรอ้มดา้นอาชพี โดยเนน้สาขาทีต่อบโจทยป์ระเทศ

   และพฒันาเชงิพื้นที่

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

   ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ

   ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

2. วจิยัสรา้งองคค์วามรู ้นวตักรรมทีม่คีุณภาพ โดยเนน้ปญัหาของชมุชน 

   ทอ้งถิน่เฉพาะพื้นทีเ่พือ่พฒันาชมุชนใหเ้ขม้แขง็และบูรณาการ

   ต่อการจดัการศึกษาและการบรกิารวชิาการ

3. บรกิารวชิาการ ถา่ยทอดเทคโนโลย ีและนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชา

   สูก่ารพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และสง่เสรมิ สบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่

   และบูรณาการกบัภูมปิญัญาสากล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี

666,770,700                

408,348,300                
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2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา

   รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา 

   ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ (Life Long Learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 847.5707       604.8483       554.4250       562.5355       492.4395       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 666.7707       408.3483       371.4250       379.5355       311.4395       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 180.8000       196.5000       183.0000       183.0000       181.0000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 180.8000       196.5000       183.0000       183.0000       181.0000       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 340.2208     221.5084     228.1536     234.9982     242.0482     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 17.8000         23.0000         23.0000         23.0000         23.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 17.8000         23.0000         23.0000         23.0000         23.0000         

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

 ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 199.8545     28.4710       13.5610       13.5610       13.5610       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 100.0000       100.0000       100.0000       100.0000       100.0000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 100.0000       100.0000       100.0000       100.0000       100.0000       

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

 ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 100.2155     115.9200     84.7047       84.7047       18.1047       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 55.0000         68.5000         55.0000         55.0000         55.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 55.0000         68.5000         55.0000         55.0000         55.0000         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.8887        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.0000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.0000          -                 -                 -                 -                 

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สตินกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและอนุรกัษท์าํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษา ทีเ่หน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.1496        2.1496        2.1496        2.1496        2.1496        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.0000          3.0000          3.0000          3.0000          3.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.0000          3.0000          3.0000          3.0000          3.0000          

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 296 195 195 195 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.4936        0.6595        0.6595        0.6595        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000          2.0000          2.0000          2.0000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0000          2.0000          2.0000          2.0000          -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เพื่อบรกิารวิชาการแก่ นกัเรยีน นกัศึกษา 

ประชาชนในชมุชนและสงัคม ใหไ้ดร้บัการ

อบรม/สมัมนาพฒันาทกัษะความรูค้วามเขา้ใจ 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพทางวิชาการ พรอ้มทกัษะการ

ทาํงานและสมรรถนะ อย่างต่อเน่ือง

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชการไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่าง

ย ัง่ยนื

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               31.6371       33.5338       34.5398       35.5760       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการ 35 3 4 5 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

โครงการ 1 1 1 1 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชน ์ต่อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 80 80 80 80 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.8683       8.0027        8.6628        8.9227        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เพื่อบรกิารวิชาการแก่ นกัเรยีน นกัศึกษา

หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหมี้

ความรู ้ความสามารถในการพฒันาตนเองเพื่อ

เพิ่มศกัยภาพความรู ้ทกัษะท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

เศรษฐกิจดิจทิลั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี

ความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะในการเทคโนโลยี

ดจิทิลัเพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 20 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.9710        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

10. นกัเรยีน นกัศึกษา ครู คณาจารย ์และ

บคุลากรทางการศึกษา มีสว่นรว่มและใหบ้รกิาร

วิชาการในการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

 ใหแ้ก่ชมุชน และสงัคมอย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ขยะมูลฝอยมกีารนาํ

กลบัมาใชป้ระโยชนไ์ม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 25 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.1087        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 33.3000     66.6000     66.6000     -              13.5000     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 33.3000       66.6000       66.6000       -                13.5000       

รวมทัง้สิ้น 1 33.3000     66.6000     66.6000     -              13.5000     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  33,300,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานบูรณาการ 8,002,700                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 8,002,700                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 146,540,600                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 32,296,600                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,296,600                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 221,508,400                 

2. แผนงานพื้นฐาน 146,540,600                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 53.0861       43.9214         112.7338       164.2988       34.3082         408.3483       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

53.0861       12.7857         -                 155.6366       -                 221.5084       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               31.1357         112.7338       -                 2.6711          146.5406       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            13.0395          14.9100                -             0.5215          28.4710

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            18.0962          97.8238                -                  -          115.9200

ผลผลติที ่3 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.1496           2.1496

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 0.6595          31.6371         32.2966         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             0.6595                -             0.6595

โครงการที ่2 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            31.6371          31.6371

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 8.0027          -                 8.0027          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             8.0027                -             8.0027

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

358.0208         244.5084         251.1536         257.9982         265.0482         

340.2208         221.5084         228.1536         234.9982         242.0482         

56.2656          53.0861          52.0446          49.8294          48.7770          

12.4270          12.7857          13.3972          13.3972          13.5268          

271.5282         155.6366         162.7118         171.7716         179.7444         

-                  -                  -                  -                  -                  

17.8000          23.0000          23.0000          23.0000          23.0000          

17.8000          23.0000          23.0000          23.0000          23.0000          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          221,508,400

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 221,508,400 บาท

1. งบบคุลากร 53,086,100             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 45,086,700             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 40,422,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,664,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,048,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,951,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,785,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,785,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,776,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 73,500                  บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ 3,621,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,637,200              บาท

(6) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ 772,800                บาท

(7) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 726,000                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 273,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 155,636,600           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 155,636,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 155,636,600            บาท
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บาท

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

13.0395     14.9100   -            0.5215     28.4710    

13.0395       14.9100     -              0.5215       28.4710      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

 ( 1,854 )

คน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

 (  3,315 )

คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 (  9,516 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 16.7796 13.5610 13.5610 13.5610 13.5610

 ( 7.4287 )

ลา้นบาท 299.8545      128.4710   113.5610     113.5610     113.5610     

ลา้นบาท 199.8545      28.4710     13.5610      13.5610      13.5610      

ลา้นบาท 14.7077       13.0395     13.0395      13.0395      13.0395      

ลา้นบาท 183.0749      14.9100     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0719         0.5215      0.5215       0.5215       0.5215       

ลา้นบาท 100.0000      100.0000   100.0000     100.0000     100.0000     

ลา้นบาท 100.0000      100.0000   100.0000     100.0000     100.0000     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 146,540,600

                  28,471,000

จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิเวลา : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 28,471,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,039,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,506,100              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 746,100                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 7,760,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,533,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,533,400              บาท

2. งบลงทนุ 14,910,000             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 14,910,000             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 8,910,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 8,910,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 26 รายการ (รวม 468 หน่วย) 8,910,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,000,000              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 6,000,000              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 521,500                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 521,500                บาท
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8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

18.0962     97.8238   -            -            115.9200   

18.0962       97.8238     -              -              115.9200     

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 900 900 900 900 900

 ( 618 )

คน 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

 ( 787 )

คน 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700

 (  2,521 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท  21.8120 18.0962 18.1047 18.1047 18.1047

 ( 8.6255 )

ลา้นบาท 155.2155      184.4200   139.7047     139.7047     73.1047      

ลา้นบาท 100.2155      115.9200   84.7047      84.7047      18.1047      

ลา้นบาท 20.6404       18.0962     18.1047      18.1047      18.1047      

ลา้นบาท 78.4035       97.8238     66.6000      66.6000      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.1716         -             -              -              -              

ลา้นบาท 55.0000        68.5000     55.0000      55.0000      55.0000      

ลา้นบาท 55.0000       68.5000     55.0000      55.0000      55.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                115,920,000

จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 115,920,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,104,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,911,500             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 811,500                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 11,100,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,184,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,184,700              บาท

2. งบลงทนุ 97,823,800             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 97,823,800             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 34,523,800             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 34,523,800             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 31 รายการ (รวม 329 หน่วย) 12,736,500             บาท

(2) ชุดทดลองระบบสายส่งแบบมอีนิเตอรเ์ฟสกาํหนดสมการ   

    แขวงวดักลัยาณ ์เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,800,000              บาท

(3) ชุดทดลองพลงังานสะอาดดว้ยพลงังานไฮโดรเจน แขวงวดักลัยาณ ์

    เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,664,000              บาท

(4) ชุดครุภณัฑบ์ริการงานประชาสมัพนัธ ์ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ี

    จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ชุด 2,245,300              บาท

(5) ชุดทดลองพลงังานไฮบริด  แขวงวดักลัยาณ ์เขตธนบรุี 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,990,000              บาท

(6) ชุดปฏบิตักิารควบคุมกระบวนการผลติในงานอตุสาหกรรม   

    แขวงวดักลัยาณ ์เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,999,000              บาท

(7) ระบบซอฟตแ์วรก์ารจดัการขอ้มลู  แขวงวดักลัยาณ ์เขตธนบรุี 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,132,000              บาท

(8) ระบบปฏบิตักิารอตุสาหกรรม  ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ี

    จงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 3,957,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,300,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 63,300,000             บาท

(1) อาคารโรงยมิและสนามกฬีากลางแจง้ ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ี

    จงัหวดัสมทุรปราการ 1 หลงั 33,300,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 180,000,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 13,500,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 166,500,000            บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 33,300,000             บาท

 ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 66,600,000             บาท

 ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 66,600,000             บาท

(2) ก่อสรา้งถนนและปรบัภมูทิศัน ์ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ี

    จงัหวดัสมทุรปราการ  1 งาน 30,000,000             บาท
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8.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.1496     2.1496     

-                -             -              2.1496       2.1496       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 36 30 30 30 30

 ( 19 )

คน 32,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

 ( 15,047 )

รอ้ยละ 96 96 96 96 96

 ( 96 )

รอ้ยละ 96 96 96 96 96

 ( 96 )

ลา้นบาท 2.1496 2.1496 2.1496 2.1496 2.1496

 ( 0.3903 )

ลา้นบาท 5.1496         5.1496      5.1496        5.1496        5.1496        

ลา้นบาท 2.1496         2.1496      2.1496        2.1496        2.1496        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.1496         2.1496      2.1496       2.1496       2.1496       

ลา้นบาท 3.0000         3.0000      3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท 3.0000         3.0000      3.0000       3.0000       3.0000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   2,149,600

ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,149,600 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,149,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,149,600              บาท
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บาท

8.3.1 

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     10  ปี (ปี 2555 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

             - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.6595     -            0.6595     

-                -             0.6595       -              0.6595       

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 296 195 195 195  -

 ( 138 )

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 ( 100 )

ลา้นบาท 15.6231        2.6595      2.6595        2.6595        -               

ลา้นบาท 5.6231         0.6595      0.6595        0.6595        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.6231         0.6595      0.6595       0.6595       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000        2.0000      2.0000        2.0000        -               

ลา้นบาท 10.0000       2.0000      2.0000       2.0000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   32,296,600

โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                   อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                      659,500

เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ีสมทุรปราการ

                   23,601,600

                     7,601,600

                   16,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตาม

รายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

             ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 659,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 659,500                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 659,500                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 659,500                บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 111,600                บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 61,900                  บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 67,500                  บาท

1.4) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 84,400                  บาท

1.5) ค่าจดัการเรียนการสอน 334,100                บาท
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8.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            31.6371    31.6371    

-                -             -              31.6371      31.6371      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลติภณัฑ์   - 10 10 10 10

โรงเรยีน   - 43 43 43 43

รอ้ยละ   - 50 50 50 50

รอ้ยละ   - 50 50 50 50

คน   - 1,000 1,000 1,000 1,000

รอ้ยละ   - 20 20 20 20

รอ้ยละ   - 80 80 80 80

                  31,637,100

นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบั

คุณภาพชวีติของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่  

ตลอดจนพฒันาคุณภาพของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน  

โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี

                  171,930,000

                  171,930,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินงานตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันา

ทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP  ไดร้บั

การพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนในทอ้งถิน่ทีม่กีารนาํ

นวตักรรมการจดัการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์

เชงิคุณภาพ : รายไดข้องชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

มคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ข ัน้พื้นฐาน (ONET) แต่วชิาผ่านเกณฑค์ะแนน

รอ้ยละ 50 ขึ้นไป

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : บณัฑติมผีลคะแนน TOEIC มากกวา่ 

500 คะแนน  หรอื B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่

เชงิเวลา: โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                31.6371     33.5338      34.5398      72.2193      

ลา้นบาท -                31.6371     33.5338      34.5398      72.2193      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                31.6371     33.5338      34.5398      72.2193      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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31,637,100 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 31,637,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 31,637,100             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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บาท

8.4.1  

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           8.0027     -            8.0027     

-                -             8.0027       -              8.0027       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 31 3 4 5  -

 ( 31 )

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

 ( - )

ลา้นบาท 11.0593        8.0027      8.6628        8.9227        -               

ลา้นบาท 11.0593        8.0027      8.6628        8.9227        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.0593       8.0027      8.6628       8.9227       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    8,002,700

โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

                   และสิ่งแวดลอ้ม                    8,002,700

ดาํเนินการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี

                   36,647,500

                   36,647,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

8,002,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,002,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,002,700              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 8,002,700              บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

   ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ

   ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํ

2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา

   รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา

   ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

   (Life Long Learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

   และสง่เสรมิสุขภาพของประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

524,221,000                

489,461,100                

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ผลติบณัฑติทีม่ศีกัยภาพ

พรอ้มทาํงานในประชาคมอาเซยีน เป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูอ้ารยธรรมทวารวดี

และเป็นคาํตอบของทอ้งถิน่ในการสรา้งภูมคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง

1. ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา

2. ผลติบณัฑติครูและสง่เสรมิวทิยฐานะครู

3. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่อย่างต่อเนื่อง

4. วจิยัเพือ่พฒันาทอ้งถิน่สูม่าตรฐานสากล และสบืสานพฒันาโครงการพระราชดาํริ

5. พฒันาระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล

6. พฒันาศกัยภาพของชมุชน
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 931.9055       911.7323       818.5614       826.9144       790.9777       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 524.2210       489.4611       447.9914       456.3444       441.4077       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 407.6845       422.2712       370.5700       370.5700       349.5700       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 407.6845       422.2712       370.5700       370.5700       349.5700       

1. เพื่อใหม้หาวิทยาลยัสามารถดาํเนินการได ้

อย่างมีประสทิธิภาพ

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 310.3929     301.4230     346.4810     356.8754     367.5817     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 82 82 82 82 82

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 171.0754     134.4880     45.0654       41.5454       38.0254       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 391.6845       371.2712       319.5700       319.5700       319.5700       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 391.6845       371.2712       319.5700       319.5700       319.5700       

3. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและอนุรกัษท์าํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานทีม่กีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 18 19 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาทีเ่หน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปปวฒันธรรม

รอ้ยละ 82 82 82 82 82

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.5212       2.3410        2.3410        2.3410        2.3410        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อพฒันาชมุชนและทอ้งถิ่นตามศาสตร์

พระราชาและหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

อย่างม ัน่คง มัง่ค ัง่ และย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชนใ์น

การพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               29.9123       31.5389       32.4851       33.4596       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         

5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ

คน 810 720 720 720  -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.8633        4.6899        4.8212        4.8212        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 16.0000         15.0000         15.0000         15.0000         -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 16.0000         15.0000         15.0000         15.0000         -                 

6. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

ผลงาน 2 2 2 2  -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 1 1 1 1  -

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัทีน่าํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รอ้ยละ 85 85 85 85  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 20.3682       16.6069       17.7439       18.2763       -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 6.0000          6.0000          6.0000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 6.0000          6.0000          6.0000          -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 30.2583     -              -              -              5.0299       

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 30.2583       -                -                -                5.0299         

รวมทัง้สิ้น 1 30.2583     -              -              -              5.0299       

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  30,258,300  บาท

34,602,200                      

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมสีุขภาวะทีด่ี 10,560,000                      

16,606,900                      

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 45,162,200                  

4. แผนงานบูรณาการ 16,606,900                  

ปีงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 301,423,000                 

2. แผนงานพื้นฐาน

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 126,269,000                     

126,269,000                 

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลิต / โครงการ

จาํนวน 

รายการ

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 67.3234       47.3988         85.9026         255.5830       33.2533         489.4611       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

67.3234       10.3734         -                 223.7262       -                 301.4230       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               37.0254         85.9026         -                 3.3410          126.2690       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            19.0817          20.2292                -                  -            39.3109

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            12.4247          63.9020                -             1.0000          77.3267

ผลผลติที ่3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

             -             5.5190           1.7714                -                  -             7.2904

ผลผลติที ่4 : ผลงานการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.3410           2.3410

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 4.6899          29.9123         34.6022         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            29.9123          29.9123

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             4.6899                -             4.6899

4. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมี

สขุภาวะท่ีดี

-               -                 -                 10.5600         -                 10.5600         

โครงการที ่1 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่              -                  -                  -            10.5600                -            10.5600

5. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 16.6069         -                 16.6069         

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             2.2066                -             2.2066

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

             -                  -                  -             6.7615                -             6.7615

โครงการที ่3 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -             7.6388                -             7.6388

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

310.3929         301.4230         346.4810         356.8754         367.5817         

310.3929         301.4230         346.4810         356.8754         367.5817         

71.5411          67.3234          67.4906          65.3716          63.3593          

10.0884          10.3734          10.5264          10.5264          10.5264          

228.7634         223.7262         268.4640         280.9774         293.6960         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          301,423,000

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

     8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 301,423,000 บาท

1. งบบคุลากร 67,323,400             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 58,148,700             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 55,005,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,143,100              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,165,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,009,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,373,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,373,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,512,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 2,522,400              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 2,522,400              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 1,728,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 183,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 223,726,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 223,726,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 223,726,200            บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

19.0817     20.2292   -            -            39.3109    

19.0817       20.2292     -              -              39.3109      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,597 3,225 3,029 3,100 3,100

 ( - )

คน 3,100 3,040 3,040 3,040 3,040

 ( 3,166 )

คน 13,502 13,814 13,454 13,465 13,465

 ( 13,588 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 84 84 84 84 84

 ( - )

ลา้นบาท 18.9341 19.0817 19.0817 19.0817 19.0817

 ( 11.3847 )

ลา้นบาท 342.4467      332.1677   269.0817     269.0817     269.0817     

ลา้นบาท 62.4467        39.3109     19.0817      19.0817      19.0817      

ลา้นบาท 18.9341       19.0817     19.0817      19.0817      19.0817      

ลา้นบาท 43.5126       20.2292     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 280.0000      292.8568   250.0000     250.0000     250.0000     

ลา้นบาท 280.0000      292.8568   250.0000     250.0000     250.0000     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 126,269,000

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   39,310,900

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาสงัคมศาสตรอ์ย่างมคีุณภาพ คาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 39,310,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 19,081,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,490,200             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,439,000              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 11,051,200             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,591,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,591,500              บาท

2. งบลงทนุ 20,229,200             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,229,200             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 20,229,200             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 20,229,200             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 15 รายการ (รวม 71 หน่วย) 5,277,900              บาท

(2) เตาหลอมแกว้สาํหรบัโรงงานตน้แบบ ตาํบลนครปฐม 

    อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 8,239,000              บาท

(3) ชุดเครื่องขยายเสยีง ประจาํหอ้งเรียน ตาํบลนครปฐม

    อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 ระบบ 1,694,100              บาท

(4) อปุกรณร์ะบบเครือข่าย ตาํบลนครปฐม อาํเภอเมอืงนครปฐม

    จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 3,390,700              บาท

(5) ชุดการผลติเครื่องเซรามกิส ์ตาํบลนครปฐม อาํเภอเมอืงนครปฐม

    จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 1,627,500              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

12.4247     63.9020   -            1.0000     77.3267    

12.4247       63.9020     -              1.0000       77.3267      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 552 456 667 667 667

 ( - )

คน 850 990 990 990 990

 ( 616 )

คน 3,113 2,537 2,992 3,315 3,315

 ( 2,038 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 ( - )

ลา้นบาท 24.2187 13.4247 13.4247 13.4247 13.4247

 ( 13.2924 )

ลา้นบาท 188.8481      146.1711   73.4247      73.4247      73.4247      

ลา้นบาท 84.1636        77.3267     13.4247      13.4247      13.4247      

ลา้นบาท 17.3927       12.4247     12.4247      12.4247      12.4247      

ลา้นบาท 59.9449       63.9020     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.8260         1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

ลา้นบาท 104.6845      68.8444     60.0000      60.0000      60.0000      

ลา้นบาท 104.6845      68.8444     60.0000      60.0000      60.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   77,326,700

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างมคีุณภาพ

คาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 77,326,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 12,424,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,611,000              บาท

(1) วสัดุการศึกษา 7,611,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,813,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,813,700              บาท

2. งบลงทนุ 63,902,000             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 63,902,000             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 33,643,700             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 33,643,700             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 56 รายการ (รวม 121 หน่วย) 20,698,700             บาท

(2) เครื่องสเปกโตรมเิตอรแ์บบไฟเบอรอ์อปตกิ ตาํบลนครปฐม

    อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 1,690,000              บาท

(3) เครื่องสเปกโตรมเิตอรว์ดัรงัสแีกมมาแบบซลิทลิเลชนั

    ตาํบลนครปฐม อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 1,800,000              บาท

(4) ชุดทดลองปฏบิตักิารเทคโนโลยเีครื่องจกัรกลไฟฟ้าและพลงังานทดแทน

    ตาํบลนครปฐม อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 1,200,000              บาท

(5) ระบบเครื่องมอืวดัผลกระทบฮอลล ์

    (Hall Effect Measurement System) ตาํบลนครปฐม

    อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 1,100,000              บาท

(6) ชุดฝึกปฏบิตักิารระบบไฟฟ้าแรงสูง ตาํบลนครปฐม

    อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 2,500,000              บาท

(7) เครื่องแช่เยอืกแขง็อาหาร ตาํบลนครปฐม อาํเภอเมอืงนครปฐม

    จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 1,445,000              บาท

(8) เครื่องวเิคราะหป์ริมาณโลหะหนกัในสารละลาย

    (Atomic Absorbtion Spectrophotometer) ตาํบลนครปฐม

    อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 3,210,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,258,300             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 30,258,300             บาท

(1) ก่อสรา้งโรงอาหาร ตาํบลนครปฐม อาํเภอเมอืงนครปฐม

    จงัหวดันครปฐม 1 หลงั 30,258,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 67,065,216             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,029,916              บาท

เงนิงบประมาณ 62,035,300             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,820,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 19,641,100             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 315,300                บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 30,258,300             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

5.5190       1.7714    -            -            7.2904     

5.5190         1.7714      -              -              7.2904       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 63 80 80 80 80

 ( - )

คน 80 80 80 80 80

 ( 80 )

คน 348 319 320 320 320

 ( 295 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 76 76 76 76 76

 ( - )

ลา้นบาท 8.6200 5.5190 5.5190 5.5190 5.5190

 ( 1.8912 )

ลา้นบาท 17.8779        16.8604     15.0890      15.0890      15.0890      

ลา้นบาท 10.8779        7.2904      5.5190        5.5190        5.5190        

ลา้นบาท 8.6200         5.5190      5.5190       5.5190       5.5190       

ลา้นบาท 2.2579         1.7714      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.0000         9.5700      9.5700        9.5700        9.5700        

ลา้นบาท 7.0000         9.5700      9.5700       9.5700       9.5700       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                    7,290,400

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพอย่างมคีุณภาพ คาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 7,290,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,519,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,519,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 500,000                บาท

(2) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 1,605,000              บาท

(3) วสัดุการศึกษา 1,914,000              บาท

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

2. งบลงทนุ 1,771,400              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,771,400              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,771,400              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,771,400              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย) 1,771,400              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.3410     2.3410     

-                -             -              2.3410       2.3410       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 19 20 20 20

 ( 4 )

คน 2,750 3,000 3,250 3,250 3,250

 ( 1,534 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 86 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 2.3410 2.3410 2.3410 2.3410 2.3410

 ( 1.1022 )

ลา้นบาท 17.5212        2.3410      2.3410        2.3410        2.3410        

ลา้นบาท 17.5212        2.3410      2.3410        2.3410        2.3410        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 17.5212       2.3410      2.3410       2.3410       2.3410       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    2,341,000

ส่งเสรมิ สนบัสนุนและสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชน ในการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงค์

เชงิคุณภาพ : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,341,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,341,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,341,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            29.9123    29.9123    

-                -             -              29.9123      29.9123      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครอบครวั  - 100 100 100 100

ผลติภณัฑ์  - 5 8 12 15

โรงเรยีน  - 20 20 20 20

โรงเรยีน  - 5 5 5 5

คน  - 2,500 2,500 2,500 2,500

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

รอ้ยละ  - 20 20 20 20

   มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   34,602,200

8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                   29,912,300

   นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

   ของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพ

   ของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกั

   ในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

รวมทัง้สิ้น

1. ยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนครอบครวัทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชนทีไ่ดร้บัการพฒันา

มูลค่า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนขนาดเลก็ในพื้นทีท่ีไ่ด ้

ยกระดบั

เชงิปรมิาณ : นกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : การอ่านออกเขยีนไดข้องนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม

โครงการเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษเฉลีย่ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรผ่์าน

เกณฑม์าตรฐานทางความสามารถทางภาษาองักฤษ 

TOEIC (คะแนน 500) หรอื B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่

                  311,859,300

                  161,859,300

                  150,000,000
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                59.9123     61.5389      62.4851      127.9230     

ลา้นบาท -                29.9123     31.5389      32.4851      67.9230      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                29.9123     31.5389      32.4851      67.9230      

ลา้นบาท -                30.0000     30.0000      30.0000      60.0000      

ลา้นบาท -                30.0000     30.0000      30.0000      60.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั

             เพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น 29,912,300 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 29,912,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,912,300             บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           4.6899     -            4.6899     

-                -             4.6899       -              4.6899       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 810 720 720 720  -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 ( - )

ลา้นบาท 164.6912      19.6899     19.8212      19.8212      -               

ลา้นบาท 45.1737        4.6899      4.8212        4.8212        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 45.1737       4.6899      4.8212       4.8212       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 119.5175      15.0000     15.0000      15.0000      -               

ลา้นบาท 119.5175      15.0000     15.0000      15.0000      -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                          ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    4,689,900

8.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

   เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกาษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

   มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

                  224,023,500

                   59,506,000

                  164,517,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

392



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

             ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 4,689,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,689,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,689,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 4,689,900              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 757,300                บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 315,500                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 343,500                บาท

1.4) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 656,200                บาท

1.5) ค่าจดัการเรียนการสอน 2,617,400              บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           10.5600    -            10.5600    

-                -             10.5600      -              10.5600      

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 32 32 32 32  -

 ( - )

คน 128 96 64 32  -

 ( 128 )

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 ( - )

ลา้นบาท 35.2000        10.5600     7.0400        3.5200        -               

ลา้นบาท 35.2000        10.5600     7.0400        3.5200        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 35.2000       10.5600     7.0400       3.5200       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมีสขุภาวะท่ีดี                   10,560,000

8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม                   10,560,000

   เพือ่แกไ้ขปญัหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอ

   กบัความตอ้งการของประเทศ

   มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

                   56,320,000

                   56,320,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิม่ 10,560,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,560,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,560,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 10,560,000             บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           2.2066     -            2.2066     

-                -             2.2066       -              2.2066       

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 6 7 8  -

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 ( - )

ลา้นบาท 6.7688         4.2066      4.3577        4.4284        -               

ลา้นบาท 6.7688         2.2066      2.3577        2.4284        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.7688         2.2066      2.3577       2.4284       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                2.0000      2.0000        2.0000        -               

ลา้นบาท -                2.0000      2.0000       2.0000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.5  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                   16,606,900

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็นสาํคญัตาม

ยุทธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

8.5.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม                    2,206,600

   เพือ่พฒันาการวจิยั โดยการสรา้งสรรคน์วตักรรม และองคค์วามรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการ

   ของสงัคมนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

   มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

                     6,000,000

                   19,761,500

                   13,761,500
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

             และสิ่งแวดลอ้ม 2,206,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,206,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,206,600              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 2,206,600              บาท
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บาท

8.5.2.1   วตัถปุระสงค์

8.5.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           6.7615     -            6.7615     

-                -             6.7615       -              6.7615       

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 3 4 5  -

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 ( - )

ลา้นบาท 5.9489         8.7615      9.2244        9.4412        -               

ลา้นบาท 5.9489         6.7615      7.2244        7.4412        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.9489         6.7615      7.2244       7.4412       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                2.0000      2.0000        2.0000        -               

ลา้นบาท -                2.0000      2.0000       2.0000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                          พื้นฐานของประเทศ                    6,761,500

   มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.5.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรู ้

   เพือ่พฒันาการวจิยั โดยการสรา้งสรรคน์วตักรรม และองคค์วามรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการ

   ของสงัคมนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสุนนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงงานวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

                   27,376,000

                     6,000,000

      - งบเงนิอดุหนุน

                   33,376,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

             พื้นฐานของประเทศ 6,761,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,761,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,761,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 6,761,500              บาท
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บาท

8.5.3.1   วตัถปุระสงค์

8.5.3.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           7.6388     -            7.6388     

-                -             7.6388       -              7.6388       

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 6 7  -

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

 ( - )

ลา้นบาท 33.6428        9.6388      10.1618      10.4067      -               

ลา้นบาท 33.6428        7.6388      8.1618        8.4067        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 33.6428       7.6388      8.1618       8.4067       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                2.0000      2.0000        2.0000        -               

ลา้นบาท -                2.0000      2.0000       2.0000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   7,638,800

   เพือ่พฒันาการวจิยั โดยการสรา้งสรรคน์วตักรรม และองคค์วามรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการ

   ของสงัคมนาํไปสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาติ

   มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

8.5.3  โครงการท่ี 3 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั

อตุสาหกรรมเป้าหมาย

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

                     6,000,000

                   63,850,100

                   57,850,100

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่

             ทางเศรษฐกจิ 7,638,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,638,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,638,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 7,638,800              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

 1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง

    ภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา   

 2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมทัง้ผูพ้กิาร 

    ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/

    สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (life long learning) 

    และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ   

 3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่และสง่เสรมิสุขภาพ

    ของประชาชน   

 4. พพิธิภณัฑไ์มก้ลายเป็นหนิ และเขตพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใตไ้ดร้บัการยกระดบั

    มาตรฐานดา้นการท่องเทีย่วสูส่ากล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา

659,217,700                

658,939,800                

 เป็นผูน้าํการศึกษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่สูค่วามย ัง่ยนื

 1. ผลติบณัฑติทีส่าํนึกด ีมคีวามรู ้และสามารถปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก      

 2. ผลผลติและพฒันาครูมอือาชพี      

 3. วจิยั สรา้งองคค์วามรู ้พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมบนพื้นฐานของภูมปิญัญาไทย

    และสากล      

 4. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนสูก่ารยอมรบัในระดบัสากล      

 5. สบืสานศิลปวฒันธรรมของชาตแิละสรา้งสรรคค์ุณค่าภูมปิญัญาทอ้งถิน่กา้วไกลสูส่ากล      

 6. บรหิารจดัการภายใตก้ารกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี

403

Mick Sotthiphan
Rectangle



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 894.5523        740.9499        818.2008        846.2599        756.0091        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 659.2177        658.9398        558.9817        572.2284        456.8282        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 235.3346        82.0101         259.2191        274.0315        299.1809        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 235.3346        82.0101         259.2191        274.0315        299.1809        

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 375.9165      304.8689      365.5559      376.5226      387.8183      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

2. เพื่อผลติกําลงัคนที่มีคุณภาพตามความตอ้งการ

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาที่ได ้

ทาํงานตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชิงเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาที่

เก่ียวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 134.3940      143.9569      114.7384      114.7384      19.5384       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 170.0000        67.0000         200.0000        202.0000        210.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 170.0000        67.0000         200.0000        202.0000        210.0000        

3. เพื่อขยายการผลติกําลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาที่ได ้

ทาํงานตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชิงเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาที่

เก่ียวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 80.2407       140.5974      9.7770         9.7770         9.7770         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 41.9175         1.0509           44.9605         56.2006         80.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 41.9175         1.0509           44.9605         56.2006         80.0000         

4. เพื่อขยายการผลติกําลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษาที่ไดท้าํงาน

ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชิงเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอสิระในสาขาที่

เก่ียวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.7747       11.4080       6.6000         6.6000         6.6000         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.7043           5.9896           6.2890           7.8613           7.8613           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.7043           5.9896           6.2890           7.8613           7.8613           

5. เพื่อบริการวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จาํนวนโครงการบริการ

วชิาการแก่สงัคม

โครงการ 33 -                -                -                -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 26.5978       -                -                -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.8000           -                  -                  -                  -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8000           -                 -                 -                 -                 

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นักศึกษา และชุมชน 

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์ทํานุ

บํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จาํนวนโครงการ

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 18 20 22 24 26

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.2900         0.2900         0.2900         0.2900         0.2900         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2568           1.3196           1.3196           1.3196           1.3196           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2568           1.3196           1.3196           1.3196           1.3196           

7. ประชาชนทุกคนไดร้บัโอกาสในการเรียนรู ้และ

การบริการการศึกษา อย่างครอบคลมุและเท่าเทียม

 ตลอดจนไดร้บัการพฒันาทกัษะที่จาํเป็นในการ

กา้วสูต่ลาดแรงงาน เพื่อรองรบัการพฒันาประเทศ

ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ไดน้าํความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาคุณภาพชีวติ และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ -                80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                29.7668       30.9214       31.8490       32.8045       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. นักเรียนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาสทาง

การศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กําหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จาํนวนนกัเรียนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนค่าใชจ่้าย

คน 727 585 845 882 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.1576         1.9755         2.2711         2.7586         -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.6560           6.6500           6.6500           6.6500           -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.6560           6.6500           6.6500           6.6500           -                 

9. สนับสนุนการพฒันาการท่องเที่ยวในรูปแบบที่

มุ่งเนน้นักท่องเที่ยวคุณภาพ สง่เสริมการท่องเที่ยว

เชิงสิ่งแวดลอ้มและนิเวศ ผ่านการพฒันาสนิคา้

และบริการ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จาํนวนนกัท่องเที่ยว

ที่เขา้รบับริการ

คน 50,000 -                -                -                -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.5700         -                -                -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

10. พฒันาเกษตรกรใหม้ีศกัยภาพ สง่เสริมและ

พฒันานวตักรรมการแปรรูปเพื่อการพฒันา

เชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพระบบสง่เสริม

การเกษตร

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จาํนวนผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการ

เพิม่มลูค่าเพิม่

ผลติภณัฑ์ -                  32 32 32 -                  

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                6.4093         6.7344         6.9364         -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

11. เพื่อวจิยั นวตักรรมพฒันาสงัคมและ

สิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไป

ตามมาตรฐาน

โครงการ -                1 5 10 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.2764       1.3500         1.3905         1.4322         -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 8.0000           -                  -                  -                  -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 8.0000           -                 -                 -                 -                 

12. เพื่อวจิยั และนวตักรรมสรา้งองคค์วามรู ้

พื้นฐานของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไป

ตามมาตรฐาน

โครงการ -                2 5 10 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                1.2600         1.4420         1.4853         -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

13. เพื่อวจิยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรม

ยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไป

ตามมาตรฐาน

โครงการ -                1 5 10 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                0.9000         1.0300         1.0609         -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

14. เพื่อพฒันาพพิธิภณัฑไ์มก้ลายเป็นหนิ

ใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูแ้ละแหลง่ท่องเที่ยวระดบั

มาตรฐานสากล

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จาํนวนนกัท่องเที่ยว

ที่เขา้รบับริการ

คน -                200,000 220,000 250,000 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                16.1570       18.2310       18.7780       -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

407



5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 3 197.7244    95.2000     95.2000     -              101.2809    

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 104.6675      95.2000       95.2000       -                59.3634       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 93.0569       -                -                -                41.9175       

รวมทัง้สิ้น 3 197.7244    95.2000     95.2000     -              101.2809    

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  150,124,400  บาท

2. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  47,600,000  บาท

  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีร่ะดบัภาค 16,157,000                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานบูรณาการ 26,076,300                  

  แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลติภาคการเกษตร 6,409,300                        

  แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,510,000                        

  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 296,252,300                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 31,742,300                  

  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 31,742,300                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 304,868,900                 

2. แผนงานพื้นฐาน 296,252,300                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 116.6796     46.5906         260.0469       181.1996       54.4231         658.9398       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

116.6796     12.4752         -                 175.7141       -                 304.8689       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               34.1154         260.0469       -                 2.0900          296.2523       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            17.7384        124.4185                -             1.8000        143.9569

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -             9.7770        130.8204                -                  -          140.5974

ผลผลติที ่3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

             -             6.6000           4.8080                -                  -            11.4080

ผลผลติที ่4 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             0.2900           0.2900

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 1.9755          29.7668         31.7423         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            29.7668          29.7668

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             1.9755                -             1.9755

4. แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการ

ผลิตภาคการเกษตร

-               -                 -                 -                 6.4093          6.4093          

โครงการที ่1 : โครงการระบบส่งเสรมิ

เกษตรแบบแปลงใหญ่

             -                  -                  -                  -             6.4093           6.4093

5. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 3.5100          -                 3.5100          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             1.3500                -             1.3500

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

             -                  -                  -             1.2600                -             1.2600

โครงการที ่3 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -             0.9000                -             0.9000

6. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบั -               -                 -                 -                 16.1570         16.1570         

โครงการที ่1 : โครงการยกระดบัการ

ท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้

             -                  -                  -                  -            16.1570          16.1570

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

375.9165         304.8689         365.5559         376.5226         387.8183         

375.9165         304.8689         365.5559         376.5226         387.8183         

120.6865         116.6796         120.1800         123.7854         127.4990         

13.0591          12.4752          12.8494          13.2349          13.6319          

242.1709         175.7141         232.5265         239.5023         246.6874         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          304,868,900

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 304,868,900 บาท

1. งบบคุลากร 116,679,600           บาท

 1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 108,340,800           บาท

 1.1.1 เงนิเดอืน 101,533,200           บาท

 1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,807,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,424,900              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,913,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,475,200             บาท

 2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,475,200             บาท

 (1) ค่าเช่าบา้น 1,104,000              บาท

 (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,524,000              บาท

 (3) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัครูการศึกษาพเิศษ 120,000                บาท

 (4)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,927,600              บาท

 (5)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,591,600              บาท

 (6)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 993,600                บาท

 (7)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 926,400                บาท

 (8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 288,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 175,714,100           บาท

 3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 175,714,100           บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 175,714,100           บาท
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บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

17.7384     124.4185  -            1.8000     143.9569   

17.7384       124.4185    -              1.8000       143.9569     

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,239 3,272 3,072 3,762 5,560

 ( - )

คน 5,985 6,030 6,030 6,030 6,030

 ( - )

คน 17,553 16,731 19,489 22,477 24,715

 ( - )

หลกัสูตร 14 16 18 20 22

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 26.7811 19.5384 19.5384 19.5384 19.5384

 ( - )

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้รบัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : หลกัสูตรทีไ่ดร้บัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บ

การศึกษาภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 296,252,300

8.2.1    ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                 143,956,900

ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 304.3940      210.9569     314.7384     316.7384     229.5384     

ลา้นบาท 134.3940      143.9569     114.7384     114.7384     19.5384      

ลา้นบาท 19.3947       17.7384      17.7384      17.7384      17.7384      

ลา้นบาท 107.6129      124.4185    95.2000      95.2000      -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 7.3864         1.8000       1.8000       1.8000       1.8000       

ลา้นบาท 170.0000      67.0000      200.0000     202.0000     210.0000     

ลา้นบาท 170.0000      67.0000      200.0000     202.0000     210.0000     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 143,956,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,738,400             บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,571,600              บาท

 (1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 950,000                บาท

 (2) วสัดุการศึกษา 7,621,600              บาท

 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,166,800              บาท

 (1) ค่าไฟฟ้า 7,124,900              บาท

 (2) ค่าประปา 1,456,500              บาท

 (3) ค่าโทรศพัท์ 585,400                บาท

2. งบลงทนุ 124,418,500           บาท

 2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 124,418,500           บาท

 2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 19,751,000             บาท

 2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 19,751,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 79 รายการ (รวม 1,126 หน่วย) 19,751,000             บาท

 2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 104,667,500           บาท

 2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 104,667,500           บาท

(1) สนามฟตุบอลพรอ้มลูว่ิง่ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดั

    นครราชสมีา 1 งาน 57,067,500             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 115,755,555           บาท

 เงนินอกงบประมาณ 17,363,355             บาท

 เงนิงบประมาณ 98,392,200             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,888,800             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 12,500,500             บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 7,935,400              บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 57,067,500             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารหอพกันกัศึกษา ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

    นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 47,600,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 280,000,000           บาท

 เงนินอกงบประมาณ 42,000,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 238,000,000           บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 47,600,000             บาท

 ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 95,200,000             บาท

 ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 95,200,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 1,800,000              บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,800,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

9.7770       130.8204  -            -            140.5974   

9.7770         130.8204    -              -              140.5974     

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 699 819 528 792 2,175

 ( - )

คน 5,985 2,175 2,175 2,175 2,175

 ( - )

คน 4,364 4,385 5,736 7,317 8,700

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 9.8498 9.7770 9.7770 9.7770 9.7770

 ( - )

ลา้นบาท 122.1582      141.6483    54.7375      65.9776      89.7770      

ลา้นบาท 80.2407        140.5974    9.7770        9.7770        9.7770        

ลา้นบาท 9.8498         9.7770       9.7770       9.7770       9.7770       

ลา้นบาท 70.3909       130.8204    -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 41.9175        1.0509       44.9605      56.2006      80.0000      

ลา้นบาท 41.9175       1.0509       44.9605      56.2006      80.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

8.2.2     ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 140,597,400

ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 140,597,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,777,000              บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,777,000              บาท

 (1) วสัดุการศึกษา 9,777,000              บาท

2. งบลงทนุ 130,820,400           บาท

 2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 130,820,400           บาท

 2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 27,678,500             บาท

 2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 27,678,500             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 46 รายการ (รวม 164 หน่วย) 27,678,500             บาท

 2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,141,900           บาท

 2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 10,085,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 10,085,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 93,056,900             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารรวม ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 93,056,900             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 279,450,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 41,917,500             บาท

เงนิงบประมาณ 237,532,500           บาท

ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 119,000,000           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 25,475,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 93,056,900             บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

6.6000       4.8080     -            -            11.4080    

6.6000         4.8080       -              -              11.4080      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 213 211 202 186 360

 ( - )

คน 360 360 360 360 360

 ( - )

คน 1,155 1,100 1,108 1,266 1,440

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000

 ( - )

ลา้นบาท 23.4790        17.3976      12.8890      14.4613      14.4613      

ลา้นบาท 17.7747        11.4080      6.6000        6.6000        6.6000        

ลา้นบาท 6.6000         6.6000       6.6000       6.6000       6.6000       

ลา้นบาท 11.1747       4.8080       -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 5.7043         5.9896       6.2890        7.8613        7.8613        

ลา้นบาท 5.7043         5.9896       6.2890       7.8613       7.8613       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

8.2.3     ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                   11,408,000

 ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพทีม่คีุณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 11,408,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,600,000              บาท

 1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,600,000              บาท

 (1) วสัดุการศึกษา 6,600,000              บาท

2. งบลงทนุ 4,808,000              บาท

 2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,808,000              บาท

 2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 4,808,000              บาท

 2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 4,808,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 30 รายการ (รวม 38 หน่วย) 4,808,000              บาท
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บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            0.2900     0.2900     

-                -             -              0.2900       0.2900       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 20 22 24 26

 ( - )

คน 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.2900 0.2900 0.2900 0.2900 0.2900

 ( - )

ลา้นบาท 1.5468         1.6096      1.6096        1.6096        1.6096        

ลา้นบาท 0.2900         0.2900      0.2900        0.2900        0.2900        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.2900         0.2900      0.2900       0.2900       0.2900       

ลา้นบาท 1.2568         1.3196      1.3196        1.3196        1.3196        

ลา้นบาท 1.2568         1.3196      1.3196       1.3196       1.3196       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการทีแ่ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

งบประมาณ

1. สบืสานศิลปวฒันธรรม ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

8.2.4     ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

      - งบดาํเนินงาน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

                     290,000

สบืสานศิลปวฒันธรรม ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 290,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 290,000                บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 290,000                บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2565)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            29.7668    29.7668    

-                -             -              29.7668      29.7668      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลติภณัฑ์ -                10 15 20 25

หมู่บา้น
-                30 35 40 45

แห่ง -                70 80 90 100

คน -                2,000 2,500 3,000 3,500

รอ้ยละ -                80 80 80 80

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบับรกิาร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP ไดร้บั

การพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนหมู่บา้นทีเ่ขา้ร่่วมโครงการ

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการพฒันา

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินการตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                  125,341,700

                  125,341,700

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   31,742,300

8.3.1     โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                   29,766,800

 นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

 ของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันา

 คุณภาพของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกั

 ในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่งัยนื ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ -                20 20 20 20

รอ้ยละ -                100 100 100 100

ลา้นบาท -                29.7668     30.9214      31.8490      32.8045      

ลา้นบาท -                29.7668     30.9214      31.8490      32.8045      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                29.7668     30.9214      31.8490      32.8045      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษเฉลีย่ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีเมือ่ทดสอบตามมาตรฐานทาง

ความสามารถภาษาองักฤษ TOEIC (คะแนน 500) 

หรอื B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่าํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

29,766,800 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 29,766,800             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,766,800             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           1.9755     -            1.9755     

-                -             1.9755       -              1.9755       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน -                797 845 882 -              

รอ้ยละ -                100 100 100 -              

ลา้นบาท 18.2679        8.6255      8.9211        9.4086        -               

ลา้นบาท 4.9559         1.9755      2.2711        2.7586        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.9559         1.9755      2.2711       2.7586       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 13.3120        6.6500      6.6500        6.6500        -               

ลา้นบาท 13.3120       6.6500      6.6500       6.6500       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผูเ้รยีนการศึกษาข ัน้พื้นฐานไดร้บัการ

อดุหนุนและช่วยเหลอืค่าใชจ่้ายตามรายการทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้าย

                   33,262,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สรา้งและขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชวีติอย่างท ัว่ถงึและมคีุณภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                   11,961,100

8.3.2    โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                            อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   1,975,500

 เพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษาโดยนกัเรยีนไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย และผูป้กครองนกัเรยีน

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

                   45,223,100
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

            ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 1,975,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,975,500              บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,975,500              บาท

 (1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,975,500              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 298,600                บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 182,600                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 198,400                บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 1,034,500              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 261,400                บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            6.4093     6.4093     

-                -             -              6.4093       6.4093       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลติภณัฑ์ -                32 32 32 -              

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการ

เพิม่มูลค่าเพิม่

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยนีวตักรรมแปรรูปผลติภณัฑท์างการเกษตร

แบบครบวงจรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบส่งเสรมิเกษตรแบบ

แปลงใหญ่(ขา้วและขา้วโพดเลี้ยงสตัว)์รูปแบบประชารฐัพื้นทีจ่งัหวดั

นครราชสมีาชยัภูม ิบรุรีมัย ์และสุรนิทร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                   20,080,100

                   20,080,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

8.4  แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร                    6,409,300

8.4.1     โครงการท่ี 1 :  โครงการระบบสง่เสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ่                    6,409,300

 1. เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรมแปรรูปผลติภณัฑท์างการเกษตร

    แบบครบวงจร (ขา้ว และขา้วโพดเลี้ยงสตัว)์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพระบบส่งเสรมิเกษตรแบบ

    แปลงใหญ่รูปแบบประชารฐัในจงัหวดันครราชสมีา ชยัภูม ิบรุรีมัย ์และสุรนิทร์

 2. เพือ่เพิม่ศกัยภาพกลุม่เกษตรแปลงใหญ่นาํไปสู่ชมุชนเขม้แขง็ ประชาชนมคีวามสุขและมรีายได ้

    เพิม่ขึ้นจากการส่งเสรมิและพฒันานวตักรรมการแปรรูปเพือ่การพฒันาเชงิพื้นทีห่นุนเสรมิเศรษฐกิจ

    ชมุชนและสรา้งชมุชนเขม้แขง็ดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพฒันาศกัยภาพดา้นเกษตร อาหาร

    ปลอดภยั เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอาหารทอ้งถิน่สู่ครวัโลกของจงัหวดันครราชสมีาชยัภูม ิบรุรีมัย ์

    และสุรนิทร์

 3. เพือ่บูรณาการความร่วมมอืของภาคีเครอืขา่ยการพฒันาพื้นทีจ่งัหวดันครราชสมีาและกลุม่ภาค

    ตะวนัออกเฉียงเหนือในการร่วมมอืพฒันาดา้นเกษตร อาหารปลอดภยั ตามกลไกประชารฐั 

    ยกระดบัเศรษฐกิจฐานรากสรา้งมูลค่าเพิม่ของสนิคา้อตุสาหกรรมภาคเกษตร (ขา้ว และขา้วโพด

    เลี้ยงสตัว)์ เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3 ในพื้นทีจ่งัหวดันครราชสมีา ชยัภูม ิบรุรีมัย ์และสุรนิทร์
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                6.4093      6.7344        6.9364        -               

ลา้นบาท -                6.4093      6.7344        6.9364        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                6.4093      6.7344       6.9364       -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการระบบสง่เสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6,409,300 บาท

1.  งบรายจ่ายอืน่ 6,409,300              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายถา่ยทอดเทคโนโลยนีวตักรรมแปรรูปผลติภณัฑท์างการเกษตร

    แบบครบวงจรเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

    รูปแบบประชารฐัในจงัหวดันครราชสมีา 6,409,300              บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2564)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           1.3500     -            1.3500     

-                -             1.3500       -              1.3500       

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                1 5 10 -              

รอ้ยละ -                100 100 100 -              

ลา้นบาท 51.3088        1.3500      1.3905        1.4322        -               

ลา้นบาท 43.3088        1.3500      1.3905        1.4322        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 43.3088       1.3500      1.3905       1.4322       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.0000         -             -               -               -               

ลา้นบาท 8.0000         -             -              -              -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

                   55,481,500

                   47,481,500

                     8,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

8.5  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    3,510,000

8.5.1    โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและ

                            สิ่งแวดลอ้ม

                   1,350,000

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม
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1,350,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,350,000              บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,350,000              บาท

 (1) เงนิอดุหนุนโครงการและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 1,350,000              บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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บาท

8.5.2.1   วตัถปุระสงค์

8.5.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3 ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           1.2600     -            1.2600     

-                -             0.4600       -              0.4600       

-                -             0.8000       -              0.8000       

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                2 5 10 -              

รอ้ยละ -                100 100 100 -              

ลา้นบาท -                1.2600      1.4420        1.4853        -               

ลา้นบาท -                1.2600      1.4420        1.4853        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.2600      1.4420       1.4853       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการความรูก้ารวจิยั เพือ่นาํไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม 

และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

2. วจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

                     4,187,300

8.5.2    โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรู ้

                            พื้นฐานของประเทศ

                   1,260,000

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้ง

 องคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ นาํไปสู่การพฒันาชมุชนและสงัคม และเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

                     4,187,300
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1,260,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,260,000              บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,260,000              บาท

 (1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัทีส่ามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาชุมชนและสงัคม 460,000                บาท

 (2) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

     ของประเทศ 800,000                บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ
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บาท

8.5.3.1   วตัถปุระสงค์

8.5.3.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.9000     -            0.9000     

-                -             0.9000       -              0.9000       

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                1 5 10 -              

รอ้ยละ -                100 100 100 -              

ลา้นบาท -                0.9000      1.0300        1.0609        -               

ลา้นบาท -                0.9000      1.0300        1.0609        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.9000      1.0300       1.0609       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและคลสัเตอร์

เป้าหมายและขอ้รเิริ่มของรฐับาล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                     2,990,900

8.5.3     โครงการท่ี 3 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทาง

                             เศรษฐกิจ

                     900,000

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการวจิยัและนวตักรรม ใหส้อดคลอ้งกบั

 อตุสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้รเิริ่มของรฐับาล

 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

                     2,990,900
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900,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 900,000                บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 900,000                บาท

 (1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและ

     คลสัเตอรเ์ป้าหมายและขอ้ริเริ่มของรฐับาล 900,000                บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ
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บาท

บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2564)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            16.1570    16.1570    

-                -             -              16.1570      16.1570      

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน -                200,000 220,000 250,000 -              

รอ้ยละ -                80 80 80 -              

ลา้นบาท 39.3100        16.1570     18.2310      18.7780      -               

ลา้นบาท 39.3100        16.1570     18.2310      18.7780      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 39.3100       16.1570     18.2310      18.7780      -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วที่

เขา้รบับรกิาร

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ขบัเคลือ่นศกัยภาพอทุยานธรณีโคราชสู่การเป็นอทุยานธรณีโลก

ของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark)

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

                   92,476,000

                   92,476,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

 จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัศรสีะเกษ

8.6  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบัภาค                   16,157,000

8.6.1     โครงการท่ี 1 :  โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้                   16,157,000

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพและยกระดบัการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยกระดบัการท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้ 16,157,000 บาท

1.  งบรายจ่ายอืน่ 16,157,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายการขบัเคลือ่นศกัยภาพอทุยานธรณีโคราชสู่การเป็นอทุยานธรณีโลก

    ของยูเนสโก (UNESCO Global Geopark) 16,157,000             บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช เป็นสถาบนัอดุมศึกษาช ัน้นาํของภาคใต ้ทีมุ่ง่เนน้ดา้นการผลติ

   และพฒันาครู การจดัการศิลปะและวฒันธรรม องคค์วามรู ้ภูมปิญัญา สูก่ารพฒันาอตุสาหกรรม

   การท่องเทีย่ว การบรกิารเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร

   1. ผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพ ตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพี ทีส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

      และยกระดบัมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นผูน้าํดา้นวชิาชพีครูในภูมภิาค   

   2. พฒันาคุณภาพงานวจิยั งานสรา้งสรรค ์และสรา้งนวตักรรมเพือ่การพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

      และพฒันาทอ้งถิน่   

   3. บรกิารวชิาการเชงิบูรณาการ ทีต่อบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ และสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจาก 

      แนวพระราชดาํร ิเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนอย่างต่อเนื่องและย ัง่ยนื   

   4. ทาํนุบาํรุง สบืสาน ถา่ยทอดคุณค่า ความสาํนึก ความภูมใิจในวฒันธรรม ภูมปิญัญาของทอ้งถิน่ 

      ของชาตอิย่างบูรณาการเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ และพฒันาองคค์วามรูสู้ส่ากล   

   5. พฒันาระบบคุณภาพการบรหิารและการจดัการมหาวทิยาลยัเพือ่การดาํเนินการทีเ่ป็นเลศิ เป็นองคก์ร

      เป่ียมสุข ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล บนพื้นฐานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั

      อดุมปญัญา

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช

584,823,300                

528,756,600                
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

   1. บณัฑติมคีุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนโยบายของรฐับาลและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

      มงีานทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในระยะเวลา 1 ปี หลงัจบการศึกษา ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

      และความพงึพอใจของนายจา้งในระดบัมาก   

   2. การบรกิารวชิาการ การพฒันาแหลง่เรยีนรู ้และการถา่ยทอดเทคโนโลยทีีต่อบสนองต่อความตอ้งการ

      ของทอ้งถิน่ เพือ่สง่เสรมิการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา ประชาชนสามารถเขา้ถงึ

      แหลง่เรยีนรูใ้นรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ สามารถแกป้ญัหา พฒันาทอ้งถิน่และสง่เสรมิสุขภาพ

      ของประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   

   3. ศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิน่ไดร้บัการสบืสาน เผยแพร่ สรา้งสรรคแ์ละพฒันาสูร่ะดบัสากล 

      เป็นมลูค่าเพิม่ใหก้บัอาชพี และผลติภณัฑข์องประชาชนในทอ้งถิน่
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 635.8536       593.7469       555.0176       411.7263       422.6711       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 584.8233       528.7566       482.5056       367.4563       367.5011       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 51.0303         64.9903         72.5120         44.2700         55.1700         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 51.0303         64.9903         72.5120         44.2700         55.1700         

1. เพื่อยกระดบัคณุภาพมาตรฐาน

กาํลงัคนของมหาวิทยาลยั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 289.5262     277.5072     285.8323     294.4073     303.2395     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพ

ตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อภายใน

ระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 109.9707     99.1432       137.1980     12.4623       12.4623       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 27.0903         11.2300         45.4720         17.2300         39.7300         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 27.0903         11.2300         45.4720         17.2300         39.7300         

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคน

ดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และ

สาขาท่ีขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อภายใน

ระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 136.3107     110.0661     15.5175       15.5175       15.5175       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 14.4400         41.1603         14.4400         14.4400         14.4400         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 14.4400         41.1603         14.4400         14.4400         14.4400         

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน 

ประชาชนในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรู ้

ความสามารถในการพฒันาตนเอง เพื่อ

เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/ หน่วยงาน/ องคก์ร

ทีร่บับรกิารวชิาการหรอืบรกิารวชิาชพี

รอ้ยละ 85 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.1237       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.5000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.5000          -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และ

ชมุชนในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น และ

อนุรกัษท์าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนก์ารทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.5000        3.5000        3.5000        3.5000        3.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยั

ไดร้บัโอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีน

ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตามโครงการ

คน 960 880 992 992 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครอง

สามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการ

ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.0540        3.0546        3.4118        3.4118        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 7.0000          7.0000          7.0000          7.0000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 7.0000          7.0000          7.0000          7.0000          -                 

7. ประชาชน ชมุชนในทอ้งถิ่น

ไดร้บัการศึกษาและยกระดบัคณุภาพชีวิต

โดยใชศ้าสตรพ์ระราชาและพระราโชบาย

เป็นแนวทางในการพฒันา

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ไดน้าํความรูต้ามศาสตรพ์ระราชา

ไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพชวีติ

และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ -               80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               29.8250       30.9000       31.8270       32.7818       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. บณัฑติ ชมุชน ทอ้งถิ่น ไดร้บัการพฒันา

ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 

ดว้ยนวตักรรมและองคค์วามรู ้

เพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 6 4 6 8 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.9771        4.8479        5.3091        5.4684        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

9. บณัฑติ ชมุชน ทอ้งถิ่น ไดร้บัการพฒันา

ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 

ดว้ยนวตักรรมและองคค์วามรู ้

เพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 7 3 5 7 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.2988        0.8126        0.8369        0.8620        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 4.6000          4.6000          4.6000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 4.6000          4.6000          4.6000          -                 

10. บณัฑติ ชมุชน ทอ้งถิ่น ไดร้บัการพฒันา

ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 

ดว้ยนวตักรรมและองคค์วามรู ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยั โครงการ 24 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.0229       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. ประชาชน ชมุชนในทอ้งถิ่น

ไดร้บัการยกระดบัคณุภาพการศึกษา

และการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของครู

และบคุลากรทางการศึกษา

ไดร้บัการพฒันาและนาํความรูไ้ปใช ้

จดัการเรยีนการสอน

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.0392       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 4 147.2635    124.7357    -              -              56.4623     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

2 58.7809       124.7357      -                -                28.2420       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 88.4826       -                -                -                28.2203       

รวมทัง้สิ้น 4 147.2635    124.7357    -              -              56.4623     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  147,263,500  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 277,507,200                 

2. แผนงานพื้นฐาน 212,709,300                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 212,709,300                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 32,879,600                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,879,600                      

4. แผนงานบูรณาการ 5,660,500                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 5,660,500                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 90.2914       36.4144         181.2295       183.9963       36.8250         528.7566       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 

(ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพคน)

90.2914       11.9346         -                 175.2812       -                 277.5072       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               24.4798         181.2295       -                 7.0000          212.7093       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -             9.9623          86.6809                -             2.5000          99.1432

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            14.5175          94.5486                -             1.0000        110.0661

ผลผลติที ่3 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             3.5000           3.5000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 3.0546          29.8250         32.8796         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             3.0546                -             3.0546

โครงการที ่2 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            29.8250          29.8250

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 5.6605          -                 5.6605          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยั

และนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่

ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -             4.8479                -             4.8479

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยั

และนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             0.8126                -             0.8126

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

289.5262         277.5072         285.8323         294.4073         303.2395         

289.5262         277.5072         285.8323         294.4073         303.2395         

92.1439          90.2914          93.0001          95.7901          98.6638          

10.4100          11.9346          12.2926          12.6614          13.0412          

186.9723         175.2812         180.5396         185.9558         191.5345         

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          277,507,200

     8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 277,507,200 บาท

1. งบบคุลากร 90,291,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 81,249,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 74,258,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,991,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,682,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,359,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,934,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,934,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 744,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,688,800              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 6,600                   บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(5) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,688,800              บาท

(6) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 806,400                บาท

(7) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 806,400                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 288,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 175,281,200            บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 175,281,200            บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 175,281,200           บาท
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บาท

บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

9.9623       86.6809   -            2.5000     99.1432    

9.9623         86.6809     -              2.5000       99.1432      

8.2.1.2  เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,527 1,309 1,486 1,603 2,018

 ( 1,545 )

คน 2,585 2,120 2,130 2,130 2,130

 ( 1,932 )

คน 8,131 7,980 8,624 9,151 9,263

 ( 6,729 )

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 28.4328 12.4623 12.4623 12.4623 12.4623

 ( 8.0429 )

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 212,709,300

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   99,143,200

       เพือ่ใหก้ารศึกษาระดบัสูงในกลุม่วชิาทางสาขาครุศาสตร ์สาขามนุษยศาสตร ์และสาขาวทิยาการจดัการ 

       โดยผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 137.0610      110.3732   182.6700     29.6923      52.1923      

ลา้นบาท 109.9707      99.1432     137.1980     12.4623      12.4623      

ลา้นบาท 21.9328       9.9623      9.9623       9.9623       9.9623       

ลา้นบาท 81.5379       86.6809     124.7357     -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.5000         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       

ลา้นบาท 27.0903        11.2300     45.4720      17.2300      39.7300      

ลา้นบาท 27.0903       11.2300     45.4720      17.2300      39.7300      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 99,143,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,962,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,433,600              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,341,600              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 4,092,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,528,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,419,600              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 109,100                บาท

2. งบลงทนุ 86,680,900             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 86,680,900             บาท

2.1.1 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 86,680,900             บาท

2.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 27,900,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,900,000              บาท

(2) ก่อสรา้งบา้นพกับคุลากร ตาํบลท่างิ้ว อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 รายการ 25,000,000             บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 58,780,900             บาท

(1) ก่อสรา้งกลุม่อาคารปฏบิตักิารและศูนยก์ารเรยีนรูพ้รอ้มครุภณัฑ ์

    ตาํบลท่างิ้ว อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 กลุม่อาคาร 42,457,500             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 229,500,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 17,212,500             บาท

  เงนิงบประมาณ 212,287,500           บาท

  ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 80,500,000             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 27,600,000             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,289,200              บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 42,457,500             บาท

  ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 59,440,800             บาท

(2) อาคารเรยีนอเนกประสงคแ์ละปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

    ตาํบลท่างิ้ว อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั 16,323,400             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 147,060,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 11,029,500             บาท

  เงนิงบประมาณ 136,030,500           บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 27,278,400             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 27,133,800             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ - บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 16,323,400             บาท

  ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 65,294,900             บาท
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3. งบรายจา่ยอื่น 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายประกนัคุณภาพการศึกษา 1,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายตามโครงการพระราชดาํริ 1,000,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

14.5175     94.5486   -            1.0000     110.0661   

14.5175       94.5486     -              1.0000       110.0661     

8.2.2.2  เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 704 406 459 766 860

 ( 493 )

คน 1,030 870 880 880 880

 ( 880 )

คน 2,805 3,369 3,433 3,547 3,567

 ( 1,964 )

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 34.7705 15.5175 15.5175 15.5175 15.5175

 ( 5.9368 )

       เพือ่ใหก้ารศึกษาระดบัสูงในกลุม่วชิาทางสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

       โดยผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                 110,066,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ

หรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 150.7507      151.2264   29.9575      29.9575      29.9575      

ลา้นบาท 136.3107      110.0661   15.5175      15.5175      15.5175      

ลา้นบาท 29.6705       14.5175     14.5175      14.5175      14.5175      

ลา้นบาท 101.5402      94.5486     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.1000         1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

ลา้นบาท 14.4400        41.1603     14.4400      14.4400      14.4400      

ลา้นบาท 14.4400       41.1603     14.4400      14.4400      14.4400      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 110,066,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 14,517,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,584,300             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,477,300              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 10,107,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,933,200              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,639,900              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 293,300                บาท

2. งบลงทนุ 94,548,600             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 94,548,600             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 6,066,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,066,000              บาท

(1) ชดุครุภณัฑห์อ้งบรรยายรวม 300 ทีน่ ัง่ ตาํบลท่างิ้ว 

    อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 2,205,000              บาท

(2) ลฟิตโ์ดยสาร ตาํบลท่างิ้ว อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 3,861,000              บาท

2.1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง 88,482,600             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 88,482,600             บาท

(1) อาคารเรยีนอเนกประสงคฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีและอตุสาหกรรม

    สรา้งสรรคพ์รอ้มครุภณัฑ ์1 กลุม่อาคาร 61,538,400             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 288,000,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 21,600,000             บาท

  เงนิงบประมาณ 266,400,000           บาท

  ปี 2556 - 2559 ตัง้งบประมาณ 104,960,000           บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,800,000             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 71,101,600             บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 61,538,400             บาท

(2) อาคารเรยีนอเนกประสงคห์อ้งปฏบิตักิารวชิาชพีคณะเทคโนโลยี

    อตุสาหกรรมพรอ้มครุภณัฑ ์ตาํบลท่างิ้ว อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั 26,944,200             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 88,270,000             บาท

  เงนินอกงบประมาณ 6,620,300              บาท

  เงนิงบประมาณ 81,649,700             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 16,367,000             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 28,650,700             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 9,687,800              บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 26,944,200             บาท
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3. งบรายจา่ยอื่น 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

   สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1,000,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            3.5000     3.5000     

-                -             -              3.5000       3.5000       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 15 15 15 15

 ( - )

คน 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 4.5000 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000

 ( 2.2456 )

ลา้นบาท 5.5000         4.5000      4.5000        4.5000        4.5000        

ลา้นบาท 4.5000         3.5000      3.5000        3.5000        3.5000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.5000         3.5000      3.5000       3.5000       3.5000       

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.3  ผลผลิตท่ี 3 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    3,500,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

        นกัเรยีน นกัศึกษา และผูร้บับรกิารมคีวามเขา้ใจและภาคภูมใิจในสิง่แวดลอ้มดา้นประวตัศิาสตร ์ศาสนา 

        ศิลปวฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เพือ่สบืสานอตัลกัษณข์องทอ้งถิน่

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

454



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 3,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 3,500,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           3.0546     -            3.0546     

-                -             3.0546       -              3.0546       

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 960 880 992 992 -

 ( 858 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( - )

ลา้นบาท 54.5110        10.0546     10.4118      10.4118      -               

ลา้นบาท 26.8986        3.0546      3.4118        3.4118        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 26.8986       3.0546      3.4118       3.4118       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 27.6124        7.0000      7.0000        7.0000        -               

ลา้นบาท 27.6124       7.0000      7.0000       7.0000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   32,879,600

8.3.1  โครงการท่ี 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

                        จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    3,054,600

                   85,389,200

                   36,776,800

                   48,612,400

หน่วย:ลา้นบาท

           เพือ่จดัการศึกษาข ัน้พื้นฐานใหแ้ก่นกัเรยีนโดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย

           โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

ตามโครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

             ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 3,054,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,054,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,054,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 3,054,600              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 475,900                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 286,400                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 300,600                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,589,900              บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 401,800                บาท
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            29.8250    29.8250    

-                -             -              29.8250      29.8250      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ - 13 15 18 20

ผลติภณัฑ์ - 5 5 5 5

โรงเรยีน - 25 25 25 25

คน - 1,900 1,900 1,900 1,900

รอ้ยละ - 85 85 85 85

รอ้ยละ - 80 80 80 80

8.3.2  โครงการท่ี 2 : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                   29,825,000

           นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

           ของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพ

           ของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีไดม้าตรฐานสากล โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกั

           ในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

                  159,099,100

                  159,099,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพฒันา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการทีพ่ฒันาชมุชนทอ้งถิน่ 

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP 

ไดร้บัการพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนในทอ้งถิน่ทีม่ ี

การนาํนวตักรรมการจดัการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

สามารถอ่านออกเขยีนไดเ้พิม่ขึ้น

           มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 60 65 70 75

รอ้ยละ - 20 25 30 35

ลา้นบาท -                29.8250     30.9000      31.8270      66.5471      

ลา้นบาท -                29.8250     30.9000      31.8270      66.5471      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                29.8250     30.9000      31.8270      66.5471      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผลสมัฤทธิ์ของนกัเรยีน

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการมผีลการทดสอบความสามารถ

ในการอ่านสูงขึ้น

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษเฉลีย่ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์

ผ่านเกณฑม์าตรฐานทางความสามารถทางภาษาองักฤษ

 TOEIC (คะแนน 500) หรอื B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

29,825,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 29,825,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 29,825,000             บาท

โครงการ : โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           4.8479     -            4.8479     

-                -             4.8479       -              4.8479       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 4 6 8 -

 ( 6 )

รอ้ยละ - 100 100 100 -

ลา้นบาท 2.9771         4.8479      5.3091        5.4684        -               

ลา้นบาท 2.9771         4.8479      5.3091        5.4684        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.9771         4.8479      5.3091       5.4684       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   4,847,900

                   18,602,500

                   18,602,500

หน่วย:ลา้นบาท

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    5,660,500

8.4.1  โครงการท่ี 1 : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็

ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

           เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดยการวจิยัและนวตักรรม

           เพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

           มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 4,847,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,847,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,847,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ 4,847,900              บาท
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.8126     -            0.8126     

-                -             0.8126       -              0.8126       

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 7 3 5 7 -

 ( 7 )

รอ้ยละ - 100 100 100 -

ลา้นบาท 4.2988         5.4126      5.4369        5.4620        -               

ลา้นบาท 4.2988         0.8126      0.8369        0.8620        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.2988         0.8126      0.8369       0.8620       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                4.6000      4.6000        4.6000        -               

ลา้นบาท -                4.6000      4.6000       4.6000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4.2  โครงการท่ี 2 : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม                      812,600

                   20,610,300

                     6,810,300

                   13,800,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็นสาํคญั

ตามยุทธศาสตรข์องประเทศการจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

           เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ โดยการวจิยัและนวตักรรม

           เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

           มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

812,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 812,600                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 812,600                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 812,600                บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

1. จดัการศึกษาวชิาการและวชิาชพีช ัน้สูง    

2. วจิยั  

3. บรกิารวชิาการแก่สงัคม และสง่เสรมิสบืสานโครงการพระราชดาํร ิ  

4. ปรบัปรุง ถา่ยทอด และพฒันาเทคโนโลยี

5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม     

6. ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

   1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง

      ภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

   2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา 

      รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา 

      ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

      (life long learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ 

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

622,031,700                

566,896,700                

   มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรคเ์ป็นสถาบนัอดุมศึกษาช ัน้นาํเพือ่พฒันาทอ้งถิน่
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 845.5317       695.3967       630.6606       640.9145       511.2773       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 622.0317       566.8967       506.1606       516.4145       386.7773       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 223.5000       128.5000       124.5000       124.5000       124.5000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 223.5000       128.5000       124.5000       124.5000       124.5000       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 391.7022     297.2708     306.1888     315.3743     324.8354     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 35.0000         35.0000         35.0000         35.0000         35.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 35.0000         35.0000         35.0000         35.0000         35.0000         

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาได ้

งานทาํหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา

เดอืน 12 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขา

ทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 44.3250       157.1589     146.9629     146.9629     13.9629       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 100.5000       62.5000         58.5000         58.5000         58.5000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 100.5000       62.5000         58.5000         58.5000         58.5000         

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา

เดอืน 12 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขา

ทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 162.0780     73.1369       12.3900       12.3900       12.3900       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 84.0000         30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 84.0000         30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.9000        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0000          -                 -                 -                 -                 

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น 

และอนุรกัษท์าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

คน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการ

ทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา: รอ้ยละของงานโครงการ

แลว้เสร็จตามเวลาทีก่าํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.4050        2.5000        2.5000        2.5000        2.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

6. ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั

เพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่

อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ -               80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               30.2027       31.1895       32.1252       33.0890       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนไดร้บั

การสนบัสนุนการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

คน 642 729 750 770 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.9338        2.5034        2.5034        2.5034        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. การวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยั

และนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

โครงการ -               6 6 6 -               
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               3.2341        3.3311        3.4310        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสู่

การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ

ทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัและ

เทคโนโลยทีีถู่กนาํไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.6877       0.8899        1.0949        1.1277        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 66.5000     133.0000    133.0000    -              17.5000     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

1 66.5000       133.0000      133.0000      -                17.5000       

รวมทัง้สิ้น 1 66.5000     133.0000    133.0000    -              17.5000     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  66,500,000  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 297,270,800                 

2. แผนงานพื้นฐาน 232,795,800                 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 232,795,800                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 32,706,100                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 32,706,100                      

4. แผนงานบูรณาการ 4,124,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 4,124,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 80.5086       36.6411         203.9429       211.6014       34.2027         566.8967       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 

(ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพคน)

80.5086       11.7882         -                 204.9740       -                 297.2708       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               24.8529         203.9429       -                 4.0000          232.7958       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -            13.9629        143.1960                -                  -          157.1589

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            10.8900          60.7469                -             1.5000          73.1369

ผลผลติที ่3 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.5000           2.5000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 2.5034          30.2027         32.7061         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            30.2027          30.2027

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่

ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             2.5034                -             2.5034

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 4.1240          -                 4.1240          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             3.2341                -             3.2341

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่

ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -             0.8899                -             0.8899

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

426.7022         332.2708         341.1888         350.3743         359.8354         

391.7022         297.2708         306.1888         315.3743         324.8354         

80.8909          80.5086          82.9238          85.4115          87.9738          

11.4018          11.7882          12.1418          12.5060          12.8811          

299.4095         204.9740         211.1232         217.4568         223.9805         

-                  -                  -                  -                  -                  

35.0000          35.0000          35.0000          35.0000          35.0000          

35.0000          35.0000          35.0000          35.0000          35.0000          

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          297,270,800

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 297,270,800 บาท

1. งบบคุลากร 80,508,600             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 72,112,000             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 67,643,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,469,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,246,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,149,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,788,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,788,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,141,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,808,800              บาท

(4)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,540,000              บาท

(5)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 590,400                บาท

(6)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 523,200                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 279,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 204,974,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 204,974,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 204,974,000            บาท
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บาท

บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

13.9629        143.1960      -               -               157.1589     

13.9629       143.1960      -              -              157.1589     

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690

 ( - )

คน 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650

 ( - )

คน 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450

 ( - )

เดอืน 12 12 12 12 12

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 24.3250 13.9629 13.9629 13.9629 13.9629

 ( - )

หน่วย:ลา้นบาท

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 232,795,800

8.2.1    ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                 157,158,900

          เพือ่ผลติบณัฑติสาขาสงัคมศาสตร ์ประกอบดว้ยคณะครุศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

          และวทิยาการจดัการอย่างมคีุณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ :  ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา :  รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัการจดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 144.8250      219.6589      205.4629     205.4629     72.4629      

ลา้นบาท 44.3250        157.1589      146.9629     146.9629     13.9629      

ลา้นบาท 23.1250       13.9629       13.9629      13.9629      13.9629      

ลา้นบาท 20.0000       143.1960      133.0000     133.0000     -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 1.2000         -               -              -              -              

ลา้นบาท 100.5000      62.5000       58.5000      58.5000      58.5000      

ลา้นบาท 100.5000      62.5000       58.5000      58.5000      58.5000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 157,158,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,962,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,493,600              บาท

(1) วสัดุการศึกษา 6,493,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,469,300              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,469,300              บาท

2. งบลงทนุ 143,196,000           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 143,196,000           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 37,233,100             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 37,233,100             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 16 รายการ (รวม 1,838 หน่วย) 13,134,000             บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งเรียนปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ตาํบลนครสวรรคต์ก 

    อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์5 หอ้ง 5,000,000              บาท

(3) ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV และ IP Camera ตาํบลย่านมทัรี 

    อาํเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 4,000,000              บาท

(4) ระบบแม่ข่ายเพือ่การใหบ้ริการ หอ้งศูนยข์อ้มลูกลาง ตาํบลนครสวรรคต์ก 

    อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 3,000,000              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสอนวชิาชีพครูและฝึกประสบการณว์ชิาชีพครู 

    ตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์1 หอ้ง 1,594,300              บาท

(6) ครุภณัฑห์อ้งเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์ตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี 

    จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 1,404,800              บาท

(7) ระบบเครือข่ายการสือ่สารหลกัของมหาวทิยาลยั 

    ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 6,600,000              บาท

(8) ระบบ e-Learning และระบบบริหารจดัการดา้นการเรียนรู ้

    ผ่านเครือข่ายแบบออนไลน ์(LMS: Learning Management System) 

    ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 2,500,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,962,900           บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 78,500,000             บาท

(1) ศูนยก์ฬีาเอนกประสงค ์ตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี 

    จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 66,500,000             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 350,000,000            บาท

  เงนินอกงบประมาณ 17,500,000             บาท

  เงนิงบประมาณ 332,500,000            บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 66,500,000             บาท

  ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 133,000,000            บาท

  ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 133,000,000            บาท

(2) อาคารโรงเรียนสาธิต ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

    จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 12,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 12,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงอาคารเก่า ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

    จงัหวดันครสวรรค ์1 งาน 12,000,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 15,462,900             บาท

(1) ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค ตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี 

    จงัหวดันครสวรรค ์1 งาน 15,462,900             บาท
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บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

10.8900        60.7469       -               1.5000        73.1369      

10.8900       60.7469       -              1.5000       73.1369      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 600 600 600 600 600

 ( - )

คน 950 950 950 950 950

 ( - )

คน 2,745 2,450 2,450 2,450 2,450

 ( - )

เดอืน 12 12 12 12 12

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 18.3470 12.3900 12.3900 12.3900 12.3900

 ( - )

8.2.2    ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   73,136,900

          เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประกอบดว้ยคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

          เทคโนโลยกีารเกษตร และเทคโนโลยอีตุสาหกรรมอย่างมคีุณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรม

          และจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิเวลา :  รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัการจดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 246.0780      103.1369      42.3900      42.3900      42.3900      

ลา้นบาท 162.0780      73.1369       12.3900      12.3900      12.3900      

ลา้นบาท 11.8470       10.8900       10.8900      10.8900      10.8900      

ลา้นบาท 143.7310      60.7469       -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 6.5000         1.5000         1.5000       1.5000       1.5000       

ลา้นบาท 84.0000        30.0000       30.0000      30.0000      30.0000      

ลา้นบาท 84.0000       30.0000       30.0000      30.0000      30.0000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - เงนิรายได ้

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 73,136,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,890,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,890,000              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 540,000                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 7,350,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,000,000              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 3,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 60,746,900             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 60,746,900             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 40,746,900             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 40,746,900             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 42 รายการ (รวม 148 หน่วย) 10,495,900             บาท

(2) ระบบพื้นฐานหอ้งปฏบิตักิารทางชีววทิยา ตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี 

    จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 1,926,000              บาท

(3) ระบบพื้นฐานหอ้งปฏบิตักิารทางเคม ีตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี 

    จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 2,284,000              บาท

(4) ระบบพื้นฐานหอ้งปฏบิตักิารทางฟิสกิส ์ตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี 

    จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 1,565,000              บาท

(5) ระบบปฏบิตักิารเฉพาะทางเคม ี ตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี 

    จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 1,576,000              บาท

(6) ลฟิทโ์ดยสาร ตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์1 ชุด 1,600,000              บาท

(7) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์

    จงัหวดันครสวรรค ์1 ชุด 8,800,000              บาท

(8) ระบบ e-Library เพือ่การสบืคน้ขอ้มลูออนไลน ์

    ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ระบบ 3,500,000              บาท

(9) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์คม ีตาํบลย่านมทัรี อาํเภอพยุหะคีรี 

    จงัหวดันครสวรรค ์1 หอ้ง 3,000,000              บาท

(10) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรช์ีววทิยา ตาํบลย่านมทัรี 

     อาํเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์1 หอ้ง 3,000,000              บาท

(11) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรฟิ์สกิส ์ตาํบลย่านมทัรี 

     อาํเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์1 หอ้ง 3,000,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 20,000,000             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 10,000,000             บาท

(1) ลานเอนกประสงคพ์รอ้มหลงัคา ตาํบลนครสวรรคต์ก 

    อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 งาน 10,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 10,000,000             บาท

(1) ปรบัปรุงส่วนบริการ(หอ้งสมดุ) ตาํบลนครสวรรคต์ก 

    อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 งาน 10,000,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,500,000              บาท
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บาท

    วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-                -                -               2.5000        2.5000        

-                -               -              2.5000       2.5000       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( - )

คน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 2.4050 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000

 ( - )

ลา้นบาท 4.4050         3.5000         3.5000        3.5000        3.5000        

ลา้นบาท 2.4050         2.5000         2.5000        2.5000        2.5000        

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 2.4050         2.5000         2.5000       2.5000       2.5000       

ลา้นบาท 2.0000         1.0000         1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 2.0000         1.0000         1.0000       1.0000       1.0000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.3    ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    2,500,000

          เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชน

          ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุผล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

งบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานโครงการแลว้เสร็จ

ตามเวลาทีก่าํหนด

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 500,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งผลผลติและวฒันธรรมชุมชนตน้แม่นํา้เจา้พระยา

   สู่การสรา้งบทเรียนรูป้ระวตัศิาสตร ์วถิวีฒันธรรมชุมชนสู่การท่องเทีย่วย ัง่ยนื 2,000,000              บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-                -                -               30.2027      30.2027      

-                -               -              30.2027      30.2027      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลติภณัฑ์ -                5 5 5 5

โรงเรยีน -                40 40 40 40

คน -                1,000 1,000 1,000 1,000

รอ้ยละ -                5 5 5 5

รอ้ยละ -                85 85 85 85

รอ้ยละ -                20 20 20 20

           มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   32,706,100

   8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                   30,202,700

           นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่

           เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษา

           ของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพของบณัฑติ

           ใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชา

           เป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามแผนยุทธศาสตร์

           มหาวทิยาลยัราชภฏั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  160,688,100

                  160,688,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษเฉลีย่ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์

ผ่านเกณฑม์าตรฐานทางความสามารถทาง

ภาษาองักฤษ TOEIC (500 คะแนน) ไม่นอ้ยกวา่

1. การดาํเนินการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP 

ไดร้บัการพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รายไดข้องชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถ

อ่านออกเขยีนไดเ้พิม่ขึ้น
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ -                80 80 80 80

ลา้นบาท -                30.2027       31.1895      32.1252      67.1707      

ลา้นบาท -                30.2027       31.1895      32.1252      67.1707      

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                30.2027       31.1895      32.1252      67.1707      

ลา้นบาท -                -                -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานโครงการแลว้เสร็จ

ตามเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

30,202,700 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 30,202,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,202,700             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-                -                2.5034        -               2.5034        

-                -               2.5034       -              2.5034       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 642 729 750 770 -              

ลา้นบาท 4.4840         2.5034         2.5034        2.5034        -               

ลา้นบาท 4.4840         2.5034         2.5034        2.5034        -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 4.4840         2.5034         2.5034       2.5034       -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -                -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

  8.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

                            ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   2,503,400

           เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

           โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

                   11,994,200

                   11,994,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชวีติอย่างท ัว่ถงึและมคีุณภาพ

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุน

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

             ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2,503,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,503,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,503,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,503,400              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 352,300                บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 196,000                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 252,200                บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 1,359,900              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 343,000                บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-                -                3.2341        -               3.2341        

-                -               3.2341       -              3.2341       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ -                50 50 50 -              

ลา้นบาท -                3.2341         3.3311        3.4310        -               

ลา้นบาท -                3.2341         3.3311        3.4310        -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                3.2341         3.3311       3.4310       -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -                -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

           มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    4,124,000

   8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

                             และสิ่งแวดลอ้ม

                   3,234,100

           เพือ่สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็นสาํคญัตามยุทธศาสตรข์องประเทศ 

           การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                     9,996,200

                     9,996,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัทีแ่ลว้เสร็จพรอ้ม

นาํไปประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย

ของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืนาํไปใช ้

ประโยชนท์างดา้นสงัคม ชมุชนรอ้ยละ 50 

ของผลงานท ัง้หมด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

3,234,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,234,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,234,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 3,234,100              บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-                -                0.8899        -               0.8899        

-                -               0.8899       -              0.8899       

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80 80 80 80 -              

 ( - )

ลา้นบาท 23.8619        0.8899         1.0949        1.1277        -               

ลา้นบาท 23.8619        0.8899         1.0949        1.1277        -               

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 23.8619       0.8899         1.0949       1.1277       -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -                -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

   8.4.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ                      889,900

           เพือ่สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมเป้าหมาย

           มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

                   26,974,400

                   26,974,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัและเทคโนโลยี

ทีถู่กนาํไปใชป้ระโยชน์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

889,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 889,900                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 889,900                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ 889,900                บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

587,795,900                

570,125,900                

2. พฒันาองคค์วามรูบ้นพื้นฐานของการวจิยั เพือ่สรา้งนวตักรรมการทาํงาน 

   และการผลติบณัฑติ

2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา 

   รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา 

   ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ และการบรกิารวชิการในการสรา้งองคค์วามรู ้

3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนเพือ่พฒันาทอ้งถิน่

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นสถาบนัช ัน้นาํแห่งการเรยีนรู ้

ในการผลติการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา การดนตร ีอตุสาหกรรมบรกิาร 

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานสากล

1. พฒันาหลกัสูตรทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์ ใหม้กีารบูรณาการความเชี่ยวชาญ

   ของสาขาวชิาต่างๆ ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพี

   ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี นายจา้งหรอืผูป้ระกอบการ มคีวามพงึพอใจ

   ต่อผูส้าํเร็จการศึกษา

3. เป็นศูนยก์ลางการบรกิารวชิาการและองคค์วามรู ้เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติ

   ของประชาชนในทอ้งถิน่ และชมุชน

4. อนุรกัษ ์สง่เสรมิ และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาไทยสูส่ากล

5. บรหิารจดัการมหาวทิยาลยัดว้ยหลกัธรรมาภบิาล
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 793.1843       769.8212       834.6054       786.1738       792.7034       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 587.7959       570.1259       568.4785       499.2854       502.5499       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 205.3884       199.6953       266.1269       286.8884       290.1535       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 205.3884       199.6953       266.1269       286.8884       290.1535       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยใหก้บับคุลากรภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 384.2426     377.4966     388.8215     400.4861     412.5007     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 47.3694         47.3694         52.3694         54.8694         64.3694         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 47.3694         47.3694         52.3694         54.8694         64.3694         

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 80.4061       75.6348       23.8521       23.8521       23.8521       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 65.0000         65.0000         95.0000         110.0000       110.0000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 65.0000         65.0000         95.0000         110.0000       110.0000       

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 48.0630       34.8876       21.5866       21.5866       21.5866       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 75.2841         75.2841         95.2841         105.2841       115.2841       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 75.2841         75.2841         95.2841         105.2841       115.2841       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

สขุภาพและสาขาท่ีขาดแคลน พรอ้มทัง้การ

สง่เสรมิการแพทยท์างเลือก

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูใ้ช ้

บณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 41.5119       37.1089       87.4643       4.8840        4.8840        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          7.2385          0.5000          0.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          7.2385          0.5000          0.5000          

5. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.9550       3.8900        3.8900        3.8900        3.8900        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.0000          0.3069          5.0000          5.0000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.0000          0.3069          5.0000          5.0000          -                 

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงานทีม่กีารเผยแพร่

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษา ทีเ่หน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.7034        2.7034        2.7034        2.7034        2.7034        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เพื่อใหห้น่วยงานมีสว่นรว่มในการพฒันา

ทอ้งถิ่นท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยั

ราชภฏั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชนใ์น

การพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               30.2556       31.2312       32.1681       33.1331       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ

คน 1,173 1,342 1,445 1,490 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของนกัเรยีน

ไดล้ดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.3389        6.7243        7.3958        8.1356        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         -                 

9. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:งานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคต์พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาต ิ

และนานาชาติ

โครงการ -                 1 1 1 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยั/นวตักรรมที่

นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อ

สงัคม ชมุชน

รอ้ยละ -                 60 60 60 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยัทีน่าํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รอ้ยละ -                 70 70 70 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               0.7568        0.8176        0.8421        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. วิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรู ้

พื้นฐานของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:งานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาต ิและนานาชาติ

โครงการ 1 1 1 1 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผงงานวจิยั/นวตักรรมที่

นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อ

สงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 60 60 60 60 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยัทีน่าํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รอ้ยละ 70 70 70 70 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.7895        0.6679        0.7160        0.7374        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. เพื่อสง่เสรมิการผลิตและพฒันาคณุภาพครู

คณาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:บคุลากรทางการศึกษา

ไดร้บัการพฒันาตามเกณฑม์าตรฐาน และ

สามารถนาํความรูไ้ปใชใ้นการเรยีนการสอน

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.7855        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 19.2113     82.5803     -              -              6.7385       

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

1 19.2113       82.5803       -                -                6.7385         

รวมทัง้สิ้น 1 19.2113     82.5803     -              -              6.7385       

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  19,211,300  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานบูรณาการ 1,424,700                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,424,700                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 154,224,700                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 36,979,900                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 36,979,900                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 377,496,600                 

2. แผนงานพื้นฐาน 154,224,700                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 90.7260       60.1511         97.3086         281.7352       40.2050         570.1259       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

90.7260       13.1844         -                 273.5862       -                 377.4966       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               46.9667         97.3086         -                 9.9494          154.2247       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            22.3521          51.7827                -             1.5000          75.6348

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            19.7306          13.3010                -             1.8560          34.8876

ผลผลติที ่3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

             -             4.8840          32.2249                -                  -            37.1089

ผลผลติที ่4 : ผลงานการบรกิารวชิาการ              -                  -                  -                  -             3.8900           3.8900

ผลผลติที ่5 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.7034           2.7034

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 6.7243          30.2556         36.9799         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            30.2556          30.2556

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             6.7243                -             6.7243

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 1.4247          -                 1.4247          

โครงการที ่1 : โครงการการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยั

และนวตักรรมของประเทศ

             -                  -                  -             0.7568                -             0.7568

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

             -                  -                  -             0.6679                -             0.6679

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

431.6120         424.8660         441.1909         455.3555         476.8701         

384.2426         377.4966         388.8215         400.4861         412.5007         

97.8615          90.7260          93.4477          96.2511          99.1386          

13.2615          13.1844          13.5799          13.9872          14.4068          

273.1196         273.5862         281.7939         290.2478         298.9553         

-                  -                  -                  -                  -                  

47.3694          47.3694          52.3694          54.8694          64.3694          

47.3694          47.3694          52.3694          54.8694          64.3694          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          377,496,600

หน่วย : ลา้นบาท 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 377,496,600 บาท

1. งบบคุลากร 90,726,000             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 80,745,800             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 75,662,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,083,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,375,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,605,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,184,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,184,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 720,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 4,392,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 4,392,600              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 724,800                บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 724,800                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 324,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 273,586,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 273,586,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 273,586,200            บาท
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บาท

8.2.1 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

22.3521     51.7827   -            1.5000     75.6348    

22.3521       51.7827     -              1.5000       75.6348      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,426 3,500 3,500 3,500 3,500

 ( 2,396 )

คน 6,490 2,880 3,500 3,500 3,500

 ( 2,880 )

คน 18,730 18,744 17,000 17,000 17,000

 ( 18,730 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 26.9075 23.8521 23.8521 23.8521 23.8521

 ( 13.2563 )

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ

หรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลงัจากจบการศึกษา

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 154,224,700

                  75,634,800

หน่วย:ลา้นบาท

ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนทีม่คีุณภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 145.4061      140.6348   118.8521     133.8521     133.8521     

ลา้นบาท 80.4061        75.6348     23.8521      23.8521      23.8521      

ลา้นบาท 24.4075       22.3521     22.3521      22.3521      22.3521      

ลา้นบาท 53.4986       51.7827     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         1.5000      1.5000       1.5000       1.5000       

ลา้นบาท 65.0000        65.0000     95.0000      110.0000     110.0000     

ลา้นบาท 65.0000       65.0000     95.0000      110.0000     110.0000     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 75,634,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 22,352,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,397,500             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,579,100              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 13,818,400             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,954,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,954,600              บาท

2. งบลงทนุ 51,782,700             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 51,782,700             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 29,719,700             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 29,719,700             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 15 รายการ (รวม 79 หน่วย) 7,171,400              บาท

(2) ระบบจดัการเรียนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะการเรียนรูสู้่วชิาชีพ

    และชุมชน  แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,300,000              บาท

(3) ครุภณัฑห์อ้งปฎบิตักิารคอมพวิเตอร ์แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,224,000              บาท

(4) ชุดเครื่องออกกาํลงักาย แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,774,300              บาท

(5) ชุดเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,850,000              บาท

(6) ชุดอปุกรณถ์า่ยทาํและตดัต่องานภาพยนตร์ะดบั 4K แขวงหริญัรูจ ี

    เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 7,000,000              บาท

(7) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเสมอืนจริง แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,400,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 22,063,000             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 22,063,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย) 22,063,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,500,000              บาท
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8.2.2 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

19.7306     13.3010   -            1.8560     34.8876    

19.7306       13.3010     -              1.8560       34.8876      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 960 670 680 920 920

 ( 466 )

คน 1,060 920 920 920 920

 ( 920 )

คน 4,350 4,485 4,667 4,667 4,667

 ( 4,185 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 24.3476 21.5866 21.5866 21.5866 21.5866

 ( 11.0321 )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  34,887,600

เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ  

รองรบัการเปลีย่นแปลงและการพฒันาระยะยาว

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ

หรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลงัจากจบการศึกษา

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ลา้นบาท 123.3471      110.1717   116.8707     126.8707     136.8707     

ลา้นบาท 48.0630        34.8876     21.5866      21.5866      21.5866      

ลา้นบาท 19.6356       19.7306     19.7306      19.7306      19.7306      

ลา้นบาท 23.7154       13.3010     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.7120         1.8560      1.8560       1.8560       1.8560       

ลา้นบาท 75.2841        75.2841     95.2841      105.2841     115.2841     

ลา้นบาท 75.2841       75.2841     95.2841      105.2841     115.2841     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รวมทัง้สิ้น

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 34,887,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 19,730,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,398,200             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 3,943,200              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 13,455,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,332,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,332,400              บาท

2. งบลงทนุ 13,301,000             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 13,301,000             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 9,066,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 9,066,000              บาท

(1) ชุดเครื่องมอืตรวจวเิคราะหส์ารชีวภาพ (Biochemistry Analyzer) 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,568,000              บาท

(2) เครื่องวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างผวิภายใตอ้ณุหภมูแิละความดนัสูง 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,500,000              บาท

(3) ครุภณัฑต์รวจวนิิจฉยัตวัอย่างทางการเกษตร แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,998,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 4,235,000              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,235,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 4,235,000              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 1,856,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,856,000              บาท
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8.2.3 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

4.8840       32.2249   -            -            37.1089    

4.8840         32.2249     -              -              37.1089      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 137 166 144 168 168

 ( 137 )

คน 168 168 168 168 168

 ( 168 )

คน 911 814 814 814 814

 ( 695 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 7.4860 4.8840 4.8840 4.8840 4.8840

 ( 1.8708 )

                  37,108,900

ส่งเสรมิการแพทยท์างเลอืกดว้ยการพฒันาบคุลากรดา้นสาธารณสุขใหเ้หมาะสมท ัง้การผลติ 

และกระจายบคุลากร

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ

หรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืน

หลงัจากจบการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

งบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

ลา้นบาท 42.0119        37.6089     94.7028      5.3840        5.3840        

ลา้นบาท 41.5119        37.1089     87.4643      4.8840        4.8840        

ลา้นบาท 5.4860         4.8840      4.8840       4.8840       4.8840       

ลา้นบาท 34.0259       32.2249     82.5803      -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      7.2385        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      7.2385       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 37,108,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,884,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,884,000              บาท

(1) วสัดุการศึกษา 4,884,000              บาท

2. งบลงทนุ 32,224,900             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 32,224,900             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,451,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,451,000              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย) 2,451,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 29,773,900             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,211,300             บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏบิตักิาร  แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี 

    กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 19,211,300             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 134,770,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 6,738,500              บาท

 เงนิงบประมาณ 128,031,500            บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,239,900             บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,211,300             บาท

 ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 82,580,300             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,562,600             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 10,562,600             บาท
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8.2.4 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            3.8900     3.8900     

-                -             -              3.8900       3.8900       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( - )

โครงการ 10 1 1 1 1

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 13.9550 3.8900 3.8900 3.8900 3.8900

 ( 2.7595 )

ลา้นบาท 19.9550        4.1969      8.8900        8.8900        3.8900        

ลา้นบาท 13.9550        3.8900      3.8900        3.8900        3.8900        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 13.9550       3.8900      3.8900       3.8900       3.8900       

ลา้นบาท 6.0000         0.3069      5.0000        5.0000        -               

ลา้นบาท 6.0000         0.3069      5.0000       5.0000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการบรกิารวิชาการ

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                   3,890,000

เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความรูท้างวชิาการ ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาตนเองและทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

      - งบดาํเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

511



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ 3,890,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 3,890,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 3,890,000              บาท
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8.2.5 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.5.1    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.7034     2.7034     

-                -             -              2.7034       2.7034       

8.2.5.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 5 )

คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( 1,000 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 2.7034 2.7034 2.7034 2.7034 2.7034

 ( 0.9514 )

ลา้นบาท 2.7034         2.7034      2.7034        2.7034        2.7034        

ลา้นบาท 2.7034         2.7034      2.7034        2.7034        2.7034        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.7034         2.7034      2.7034       2.7034       2.7034       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   2,703,400

เพือ่อนุรกัษ ์ส่งเสรมิ สบืสานมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการศิลปวฒันธรรม

ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,703,400 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,703,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,703,400              บาท
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บาท

8.3.1 บาท

8.3.1.1    วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            30.2556    30.2556    

-                -             -              30.2556      30.2556      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลติภณัฑ์  - 5 6 7 8

โรงเรยีน  - 10 10 15 20

คน  - 1,000 1,000 1,000 1,000

รอ้ยละ  - 30 35 40 45

รอ้ยละ  - 85 85 85 85

รอ้ยละ  - 20 20 20 20

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   36,979,900

                  30,255,600

นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบั

คุณภาพชวีติของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ 

ตลอดจนพฒันาคุณภาพของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน 

โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

                  160,915,000

                  160,915,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินงานตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ

พฒันาทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิคุณภาพ : บณัฑติมผีลคะแนน TOEIC มากกวา่ 

500 คะแนน หรอื (CEFR B2) ไม่นอ้ยกวา่

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP ไดร้บั

การพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : รายไดข้องชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถอ่าน

ออกเขยีนไดเ้พิม่ขึ้น

เชงิเวลา : โครงการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่าํหนด
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

ลา้นบาท -                30.2556     31.2312      32.1681      67.2601      

ลา้นบาท -                30.2556     31.2312      32.1681      67.2601      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                30.2556     31.2312      32.1681      67.2601      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

30,255,600 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 30,255,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 30,255,600             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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8.3.2

บาท

8.3.2.1  วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

- เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           6.7243     -            6.7243     

-                -             6.7243       -              6.7243       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,173 1,342 1,445 1,490  -

 ( 1,173 )

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 ( 100 )

ลา้นบาท 145.0355      17.9592     18.6307      19.3705      -               

ลา้นบาท 58.1183        6.7243      7.3958        8.1356        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 58.1183       6.7243      7.3958       8.1356       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 86.9172        11.2349     11.2349      11.2349      -               

ลา้นบาท 86.9172       11.2349     11.2349      11.2349      -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                     6,724,300

เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายสาํหรบัรายการหนงัสอืเรยีน

อปุกรณก์ารเรยีนและเครื่องแบบนกัเรยีนทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนุน

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

                  200,995,900

โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

                  ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   80,374,000

                  120,621,900

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน

การจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บั

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

             ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 6,724,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,724,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,724,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,724,300              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 1,155,400              บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 511,400                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 566,100                บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 3,589,600              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 901,800                บาท
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บาท

8.4.1

บาท

8.4.1.1    วตัถปุระสงค์

8.4.1.2    สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3    ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5    งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.7568     -            0.7568     

-                -             0.7568       -              0.7568       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ  - 1 1 1  -

รอ้ยละ  - 80 80 80  -

รอ้ยละ  - 80 80 80  -

ลา้นบาท -                0.7568      0.8176        0.8421        -               

ลา้นบาท -                0.7568      0.8176        0.8421        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.7568      0.8176       0.8421       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    1,424,700

                     756,800

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

วจิยัและพฒันารวมท ัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีน่าํไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมของทอ้งถิน่และประเทศ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

                     2,416,500

                     2,416,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

โครงการท่ี 1 :  โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวิจยั

                  และนวตักรรมของประเทศ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาบคุลากรและเครอืขา่ยวจิยั

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร 

             และระบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศ 756,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 756,800                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 756,800                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยั

   และนวตักรรมของประเทศ 756,800                บาท
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8.4.2

บาท

8.4.2.1    วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4    วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           0.6679     -            0.6679     

-                -             0.6679       -              0.6679       

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 1 1 1  -

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80  -

 ( - )

ลา้นบาท 6.7895         0.6679      0.7160        0.7374        -               

ลา้นบาท 6.7895         0.6679      0.7160        0.7374        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.7895         0.6679      0.7160       0.7374       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

                     8,910,800

                     8,910,800

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความเป็นเลศิทางวชิาการ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด

งบประมาณ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

งบรายจา่ย

โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรู ้

                  พื้นฐานของประเทศ

รวมทัง้สิ้น

                       667,900

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

การวจิยั และพฒันาองคค์วามรู ้ภูมปิญัญาและถ่ายทอดสู่สงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

เพือ่มงีานวจิยัสรา้งองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมกบัการพฒันาทอ้งถิน่และสงัคม

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

522



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

             พื้นฐานของประเทศ 667,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 667,900                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 667,900                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 667,900                บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

ภายในปี 2564  มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยเ์ป็นสถาบนัอดุมศึกษาช ัน้นาํ

ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่และแขง่ขนัไดใ้นระดบัชาติ

และนานาชาติ

2. พนัธกจิ

1. ผลติบณัฑติและสรา้งโอกาสทางการศึกษาทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานวชิาการ

   และวชิาชพี 

2. วจิยัสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่พฒันาทอ้งถิน่ และเชื่อมโยงเครอืขา่ยการวจิยั

3. บรกิารวชิาการและถา่ยทอดเทคโนโลย ียกระดบัและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็

   ของชมุชนรวมถงึผูป้ระกอบการใหแ้ขง่ขนัได ้

4. อนุรกัษม์รดกทางศิลปวฒันธรรม และสง่เสรมิสบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่

5. ผลติ พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาทีม่คีุณภาพเพือ่พฒันาคนสูส่งัคม

   แห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างย ัง่ยนื

6. สง่เสรมิ สบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากแนวพระราชดาํร ิ สนบัสนุน

   และมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

   ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ

   ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํ

2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา 

   รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา 

   ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ(Life Long Learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่และสง่เสรมิ

   สุขภาพของประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์

504,829,700                

473,037,600                
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 639.6297       597.5376       471.7378       480.5314       465.6139       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 504.8297       473.0376       332.1878       340.9814       331.0639       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 134.8000       124.5000       139.5500       139.5500       134.5500       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 134.8000       124.5000       139.5500       139.5500       134.5500       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 224.1237     230.0109     236.9110     244.0182     251.3385     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 39.5000         34.5000         34.5000         34.5000         34.5000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 39.5000         34.5000         34.5000         34.5000         34.5000         

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพความตอ้งการ

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 82 82 85

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 82 82 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:หลกัสูตรทีผ่่านการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาต่อหลกัสูตรท ัง้หมด

รอ้ยละ 60 60 60 63 65

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

หรอืประกอบอาชพีอสิระ  ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 72 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 112.5281     119.9157     14.0851       14.0851       14.0851       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 55.3000         50.3000         55.3500         55.3500         55.3500         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 55.3000         50.3000         55.3500         55.3500         55.3500         

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 82 82 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งหรอืผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 82 82 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:หลกัสูตรทีผ่่านการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาต่อหลกัสูตรท ัง้หมด

รอ้ยละ 60 60 60 63 65

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

หรอืประกอบอาชพีอสิระ  ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 72 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 125.1138     62.2224       18.3990       18.3990       18.3990       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 32.3000         34.2000         44.2000         44.2000         44.2000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 32.3000         34.2000         44.2000         44.2000         44.2000         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 82 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิารวชิาการ

รอ้ยละ 80 80 80 82 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.9362        3.0000        3.0000        3.0000        3.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.4000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.4000          -                 -                 -                 -                 

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและอนุรกัษ ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 20 20 20 25 30

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:นิสตินกัศึกษาเหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 82 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9000        0.9000        0.9000        0.9000        0.9000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

6. เพื่อพฒันาทอ้งถิ่นอย่างย ัง่ยืน แกไ้ขปญัหา

ความยากจน ดว้ยหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชนใ์น

การพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               39.6374       40.8534       42.0790       43.3413       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนด

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ

คน 758 784 800 800 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครอง

สามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.4866        2.6740        2.6740        2.6740        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. บคุลากรทางดา้นการท่องเที่ยวและการบรกิาร

มีศกัยภาพและสมรรถนะท่ีสูงเพื่อสง่เสรมิและ

สนบัสนุนการท่องเที่ยวกีฬาและท่องเที่ยว

วฒันธรรมในจงัหวดับรุรีมัย ์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้บั

การพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถและ

นาํไปประกอบธุรกิจใหเ้พิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจ

การท่องเทีย่ว กีฬาและวฒันธรรม

รอ้ยละ 70 70 70 72 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.2980        5.5950        5.7628        5.9356        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. สรา้งผลงานวิจยัและนวตักรรมสามารถ

นําไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์และสรา้งความ

เขม้แข็งต่อเศรษฐกิจสงัคมและชมุชม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงานวจิยัและนวตักรรม

ทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชยห์รอื

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 85 85 85 90 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 30.4433       6.3141        6.7514        6.9539        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. เป็นคลงัขอ้สอบความถนดัทางการเรยีนใน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาและไดน้วตักรรมการจดั

กิจกรรมการเรยีนรูท่ี้สามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรยีนระดบัชาติ (O-NET)

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:สถานศึกษาในเขตจงัหวดั

บรุรีมัยน์าํโปรแกรมการทดสอบวดัความถนดั

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ -               60 60 65 -               

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนระดบัชาตเิพิม่ขึ้น

รอ้ยละ -               50 50 55 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               2.7681        2.8511        2.9366        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

     และท ัว่ถงึ บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 78.3261     -              -              -              14.7400     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 78.3261       -                -                -                14.7400       

รวมทัง้สิ้น 1 78.3261     -              -              -              14.7400     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  78,326,100  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 230,010,900                 

2. แผนงานพื้นฐาน 186,038,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 186,038,100                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 42,311,400                  

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 42,311,400                      

4. แผนงานบูรณาการ 14,677,200                  

แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กีฬา และวฒันธรรม 5,595,000                        

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 6,314,100                        

แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพ เท่าเทยีม

2,768,100                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 68.9564       43.8923         149.6540       158.1344       52.4005         473.0376       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

68.9564       11.9082         -                 149.1463       -                 230.0109       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               31.9841         149.6540       -                 4.4000          186.0381       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            13.5851        105.8306                -             0.5000        119.9157

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            18.3990          43.8234                -                  -            62.2224

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                  -                  -                  -             3.0000           3.0000

ผลผลติที ่4 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             0.9000           0.9000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 2.6740          39.6374         42.3114         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            39.6374          39.6374

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             2.6740                -             2.6740

4. แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยว กีฬา และวฒันธรรม

-               -                 -                 -                 5.5950          5.5950          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาบคุลากร

ดา้นการท่องเทีย่ว กีฬา และวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             5.5950           5.5950

5. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 6.3141          -                 6.3141          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             6.3141                -             6.3141

6. แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ เท่า

เทียมและทัว่ถึง

-               -                 -                 -                 2.7681          2.7681          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันารูปแบบ/

เครื่องมอืส่งเสรมิและประเมนิคุณภาพ

ผูเ้รยีนและคุณภาพการศึกษา

             -                  -                  -                  -             2.7681           2.7681

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

263.6237         264.5109         271.4110         278.5182         285.8385         

224.1237         230.0109         236.9110         244.0182         251.3385         

72.2484          68.9564          71.0250          73.1557          75.3503          

13.9040          11.9082          12.2654          12.6333          13.0122          

137.9713         149.1463         153.6206         158.2292         162.9760         

-                  -                  -                  -                  -                  

39.5000          34.5000          34.5000          34.5000          34.5000          

39.5000          34.5000          34.5000          34.5000          34.5000          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          230,010,900

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

531



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 230,010,900 บาท

1. งบบคุลากร 68,956,400             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 59,315,700             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 57,992,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,323,700              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,235,400              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,405,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,908,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,908,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 522,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารแบบมวีาระ 7,902,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 604,800                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 604,800                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 369,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 149,146,300           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 149,146,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 149,146,300            บาท
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บาท

8.2.1 ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

 วตัถปุระสงค ์:

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรใ์หม้คีุณภาพและคุณธรรมใหส้อดรบัการเปลีย่นแปลงภาคการผลติ

และบรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

13.5851     105.8306 -            0.5000     119.9157   

13.5851       105.8306   -              0.5000       119.9157     

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,537 2,425 2,522 2,578 2,354

 ( 2,218 )

คน 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870

 ( 2,716 )

คน 10,968 8,512 8,356 8,300 8,254

 ( 8,308 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 14.9425 14.0851 14.0851 14.0851 14.0851

 ( 14.9425 )

ลา้นบาท 167.8281      170.2157   69.4351      69.4351      69.4351      

ลา้นบาท 112.5281      119.9157   14.0851      14.0851      14.0851      

ลา้นบาท 13.9425       13.5851     13.5851      13.5851      13.5851      

ลา้นบาท 97.5856       105.8306   -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         0.5000      0.5000       0.5000       0.5000       

ลา้นบาท 55.3000        50.3000     55.3500      55.3500      55.3500      

ลา้นบาท 55.3000       50.3000     55.3500      55.3500      55.3500      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 186,038,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                119,915,700

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 119,915,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 13,585,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,784,800              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 500,000                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 8,284,800              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,800,300              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,800,300              บาท

2. งบลงทนุ 105,830,600           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 105,830,600           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,504,500              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 2,504,500              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย) 2,504,500              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 103,326,100           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 103,326,100            บาท

(1) กลุม่อาคารปฏบิตักิารดา้นสงัคมศาสตร ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

    จงัหวดับรุีรมัย ์1 กลุม่อาคาร 78,326,100             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 94,697,300             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,005,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 78,326,100             บาท

(2) กลุม่อาคารหอพกันกัศึกษาคณะครุศาสตร ์ ตาํบลในเมอืง

    อาํเภอเมอืงบรุีรมัย ์จงัหวดับรุีรมัย ์1 กลุม่อาคาร 25,000,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 500,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 500,000                บาท
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8.2.2 ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรใ์หม้คีุณภาพและคุณธรรมใหส้อดรบัการเปลีย่นแปลงภาคการผลติ

และบรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

18.3990     43.8234   -            -            62.2224    

18.3990       43.8234     -              -              62.2224      

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,152 1,652 1,458 1,670 1,514

 ( 1,564 )

คน 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

 ( 1,684 )

คน 5,579 6,133 6,845 6,530 6,452

 ( 4,774 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 30.0350 18.3990 18.3990 18.3990 18.3990

 ( 30.0350 )

ลา้นบาท 157.4138      96.4224     62.5990      62.5990      62.5990      

ลา้นบาท 125.1138      62.2224     18.3990      18.3990      18.3990      

ลา้นบาท 20.8350       18.3990     18.3990      18.3990      18.3990      

ลา้นบาท 95.0788       43.8234     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.2000         -             -              -              -              

ลา้นบาท 32.3000        34.2000     44.2000      44.2000      44.2000      

ลา้นบาท 32.3000       34.2000     44.2000      44.2000      44.2000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                  62,222,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 62,222,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 18,399,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,399,000             บาท

(1) วสัดุการศึกษา 18,399,000             บาท

2. งบลงทนุ 43,823,400             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,823,400             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 3,823,400              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 3,823,400              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย) 1,123,400              บาท

(2) ชุดปฏบิตักิารควบคุมอตัโนมตัแิบบ 4 สถานี พรอ้มสายพานลาํเลยีง

    ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงบรุีรมัย ์จงัหวดับรุีรมัย ์1 ชุด 2,700,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 40,000,000             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,000,000             บาท

(1) อาคารหอพกัคณะพยาบาลศาสตร ์ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงบรุีรมัย ์

    จงัหวดับรุีรมัย ์1 หลงั 30,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

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

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,000,000              บาท
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8.2.3 ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีต่อบสนองความตอ้งการของชมุชนทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็และยกระดบัคุณภาพชวีติ

ประชาชนใหด้ขี ึ้น

8.2.3.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            3.0000     3.0000     

-                -             -              3.0000       3.0000       

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 60 70 70 70 70

 ( 63 )

คน 1,200 1,500 1,700 1,700 1,800

 ( 2,670 )

รอ้ยละ 85 85 85 87 87

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 85 85 85

 ( 80 )

ลา้นบาท 7.9362 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000

 ( 7.9362 )

ลา้นบาท 10.3362        3.0000      3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท 7.9362         3.0000      3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.9362         3.0000      3.0000       3.0000       3.0000       

ลา้นบาท 2.4000         -             -               -               -               

ลา้นบาท 2.4000         -             -              -              -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   3,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 3,000,000              บาท

1) โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 3,000,000              บาท
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8.2.4 ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            0.9000     0.9000     

-                -             -              0.9000       0.9000       

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 20 20 20 20

 ( 20 )

คน 15,000 8,000 8,000 8,000 8,000

 ( 6,854 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 85

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000

 ( 0.9000 )

ลา้นบาท 1.2000         1.4000      1.4000        1.4000        1.4000        

ลา้นบาท 0.9000         0.9000      0.9000        0.9000        0.9000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9000         0.9000      0.9000       0.9000       0.9000       

ลา้นบาท 0.3000         0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 0.3000         0.5000      0.5000       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                     900,000

เพือ่ปลูกจติสาํนึกใหป้ระชาชนอนุรกัษ ์สบืทอด ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการแลว้เสร็จตามเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของโครงการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 900,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 900,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 900,000                บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของ

ประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพ

ของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกั

ในการดาํเนนิงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

8.3.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            39.6374    39.6374    

-                -             -              39.6374      39.6374      

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                40 45 55 60

โรงเรยีน -                50 50 55 60

คน -                5,000 5,000 5,500 6,000

รอ้ยละ -                80 80 85 85

รอ้ยละ -                20 20 25 25

รอ้ยละ -                20 20 20 20

รอ้ยละ -                85 85 90 90

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   42,311,400

8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                   39,637,400

 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์

                  210,552,600

                  210,552,600

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาชมุชนทอ้งถิน่ใหม้ ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนืดว้ยหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการทีพ่ฒันาชมุชนทอ้งถิน่ ดา้น

เศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และนาํ

นวตักรรมการจดัการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละ

วชิาไม่ตํา่กวา่ 500 คะแนน

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรูแ้ละทกัษะเพือ่

นาํไปประกอบอาชพีและมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ

เฉลีย่ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรผ่์านเกณฑ์

มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาองักฤษ TOIEC ไม่

นอ้ยกวา่ 500 คะแนน

เชงิเวลา : โครงการทีด่าํเนินการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

กาํหนด
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                39.6374     40.8534      42.0790      87.9828      

ลา้นบาท -                39.6374     40.8534      42.0790      87.9828      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                39.6374     40.8534      42.0790      87.9828      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั

            เพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น 39,637,400 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 39,637,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 39,637,400             บาท
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8.3.2 โครงการท่ี 2 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน บาท

8.3.2.1 วตัถปุระสงค์

8.3.2.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           2.6740     -            2.6740     

-                -             2.6740       -              2.6740       

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 776 784 840 800 -              

 ( 776 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -              

 ( 100 )

ลา้นบาท 37.6588        7.6740      7.6740        7.6740        -               

ลา้นบาท 12.6588        2.6740      2.6740        2.6740        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.6588       2.6740      2.6740       2.6740       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 25.0000        5.0000      5.0000        5.0000        -               

ลา้นบาท 25.0000       5.0000      5.0000       5.0000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   2,674,000

เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์

                   60,680,800

                   20,680,800

                   40,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิปรมิาณ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่

ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

            ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2,674,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,674,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,674,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,674,000              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 406,000                บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 247,100                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 265,600                บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 1,401,200              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 354,100                บาท
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บาท

8.4.1 โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว กีฬา และวฒันธรรม บาท

8.4.1.1 วตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว กีฬาและวฒันธรรมใหม้อีงคค์วามรู ้ทกัษะวชิาการ

และวชิาชพีใหส้ามารถตอบสนองนโยบายรฐับาลและรองรบัการพฒันาการท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้น

8.4.1.2  สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            5.5950     5.5950     

-                -             -              5.5950       5.5950       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 500 1,300 1,700 1,800 -              

 ( 500 )

ลา้นบาท 3.2809         5.5950      5.7628        5.9356        -               

ลา้นบาท 3.2809         5.5950      5.7628        5.9356        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.2809         5.5950      5.7628       5.9356       -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว กีฬา และวฒันธรรม                    5,595,000

                   5,595,000

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์

                   20,574,300

                   20,574,300

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กีฬาและวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบคุลากรไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้น

การท่องเทีย่ว กีฬาและวฒันธรรม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว กฬีา

            และวฒันธรรม 5,595,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 5,595,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว กฬีาและวฒันธรรม 5,595,000              บาท
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บาท

8.5.1 โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม บาท

8.5.1.1 วตัถปุระสงค์

1. เพือ่ใหม้ผีลงานวชิาการทีส่รา้งองคค์วามรูน้าํไปตพีมิพเ์ผยแพร่หรอืนาํไปใชป้ระโยชนใ์นระดบัชาตหิรอืนานาชาติ

2. เพือ่นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัมาพฒันาต่อยอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่และคุณภาพชวีติเพือ่สรา้งความเขม้แขง็

   ของชมุชนและสงัคมและประเทศชาตใิหม้คีวามย ัง่ยนื

8.5.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           6.3141     -            6.3141     

-                -             6.3141       -              6.3141       

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 63 11 20 25 -              

 ( 53 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 -              

 ( 85 )

ลา้นบาท 50.5567        6.3141      6.7514        6.9539        -               

ลา้นบาท 50.5567        6.3141      6.7514        6.9539        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 50.5567       6.3141      6.7514       6.9539       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.5  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    6,314,100

                   6,314,100

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์

                   70,576,100

                   70,576,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1.  สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมในประเด็นสาํคญัตาม

ยุทธศาสตรข์องประเทศ การจดัการและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

             และสิ่งแวดลอ้ม 6,314,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,314,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,314,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 6,314,100              บาท
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บาท

8.6.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันารูปแบบ/เครื่องมือสง่เสรมิและประเมินคณุภาพ

ผูเ้รยีนและคณุภาพการศึกษา บาท

8.6.1.1  วตัถปุระสงค์

8.6.1.2  สถานท่ีดาํเนินการ

8.6.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.6.1.4  วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.7681     2.7681     

-                -             -              2.7681       2.7681       

8.6.1.6  เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน -                3,500 3,700 3,900 -              

ลา้นบาท -                2.7681      2.8511        2.9366        -               

ลา้นบาท -                2.7681      2.8511        2.9366        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                2.7681      2.8511       2.9366       -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.6  แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง                    2,768,100

                   2,768,100

งบประมาณ

เพือ่พฒันารูปแบบและเครื่องมอืในการประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอนใหเ้กิดคุณภาพและมาตรฐานทีสู่งขึ้น

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์

                     8,555,800

                     8,555,800

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

      - งบดาํเนินงาน

รวมทัง้สิ้น

1. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันารูปแบบ/เครื่องมือสง่เสริม

            และประเมินคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการศึกษา 2,768,100 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,768,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ 2,768,100              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1.  วิสยัทศัน์

2.  พนัธกจิ

3.  ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา

   รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา

   ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ (Life Long Learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํของประเทศ โดยจดัการศึกษา วจิยั บรกิารวชิาการ

ในการผลติบณัฑติและพฒันาครู เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

1. พฒันาทอ้งถิน่ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

   ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ

   ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

2. ผลติบณัฑติและพฒันาครู ใหเ้ป็นผูม้คีวามรูคู่้คุณธรรม มทีกัษะแห่งศตวรรษที ่21

5. พฒันาระบบบรหิารจดัการ ใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงและใชห้ลกัธรรมภบิาล

3. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืในการจดัการศึกษา ทัง้ภาครฐั เอกชน ในและต่างประเทศ

4. บูรณาการการเรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ เพือ่สรา้งและประยุกต์

   ใชอ้งคค์วามรู ้

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร

646,171,000                

577,133,100                
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 931.6720       757.2900       644.8046       661.2679       639.5279       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 646.1710       577.1331       452.2179       464.0864       459.0042       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 285.5010       180.1569       192.5867       197.1815       180.5237       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 285.5010       180.1569       192.5867       197.1815       180.5237       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 349.0480     335.0353     345.0863     355.4389     366.1021     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 56.0763         62.8555         65.4009         68.0170         70.7377         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 56.0763         62.8555         65.4009         68.0170         70.7377         

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

 ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 82 82 82 82

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 155.3844     114.2836     7.3623        7.3623        7.3623        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 132.4393       49.6888         51.5732         53.5519         55.6294         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 132.4393       49.6888         51.5732         53.5519         55.6294         

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดง้านทาํ

 ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 90.8781       68.1648       38.0254       38.0254       38.0254       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 68.1171         56.8066         64.8066         64.8066         53.5066         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 68.1171         56.8066         64.8066         64.8066         53.5066         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการ

บรกิารวชิาการ

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.1050       2.2884        2.2884        2.2884        2.2884        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 18.9002         -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 18.9002         -                 -                 -                 -                 

5. เพื่อปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและ

ชมุชนในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและ

อนุรกัษท์าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 20 22 22 24 24

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000        2.5000        2.5000        2.5000        2.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.7275          0.6500          0.6500          0.6500          0.6500          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.7275          0.6500          0.6500          0.6500          0.6500          

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

จากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ

คน 990 990 990 990 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.9144        6.4244        6.4244        6.4244        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 7.2406          10.1560         10.1560         10.1560         -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 7.2406          10.1560         10.1560         10.1560         -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. เพื่อสง่เสรมิและพฒันาชมุชนในทอ้งถิ่นใหมี้

สว่นรว่มในการยกระดบัคณุภาพชีวิตอย่าง

ต่อเน่ืองตามแนวยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั

เพื่อการพฒันาทอ้งถิ่นท่ีย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชการไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่าง

ย ัง่ยนื

รอ้ยละ -               80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               38.9808       40.2734       41.4816       42.7260       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. มีผลงานวิจยั งานสรา้งสรรคห์รอืนวตักรรม

เพิ่มข้ึนทัง้ปรมิาณและคณุภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 80 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.7838        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เพื่อการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันา

สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงานการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

โครงการ 12 4 5 6 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 80 80 80 80 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.9519       7.2962        8.0334        8.2743        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. เพื่อการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองค์

ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงานวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

โครงการ 11 4 4 4 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 80 80 80 80 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.1055       2.1596        2.2243        2.2911        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

11. เพื่อยกระดบัโครงสรา้งพื้นฐานและสรา้ง

โอกาสในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากเทค

โนโลยิดิจทิลัเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตและสรา้ง

รายไดส้าํหรบัประชาชนทกุกลุ่ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถนาํ

เทคโนโลยไีปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย์

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.4999        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 58.7157     -              -              -              45.2497     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 58.7157       -                -                -                45.2497       

รวมทัง้สิ้น 2 58.7157     -              -              -              45.2497     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  58,715,700  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

4. แผนงานบูรณาการ 9,455,800                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 9,455,800                        

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 187,236,800                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 45,405,200                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 45,405,200                      

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 335,035,300                 

2. แผนงานพื้นฐาน 187,236,800                 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 90.3435       55.3618         137.0607       248.1364       46.2307         577.1331       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

90.3435       12.4356         -                 232.2562       -                 335.0353       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               42.9262         137.0607       -                 7.2499          187.2368       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -             4.9008        106.9213                -             2.4615        114.2836

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            38.0254          30.1394                -                  -            68.1648

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                  -                  -                  -             2.2884           2.2884

ผลผลติที ่4 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.5000           2.5000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 6.4244          38.9808         45.4052         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             6.4244                -             6.4244

โครงการที ่2 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            38.9808          38.9808

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 9.4558          -                 9.4558          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             7.2962                -             7.2962

โครงการที ่2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

             -                  -                  -             2.1596                -             2.1596

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

405.1243         397.8908         410.4872         423.4559         436.8398         

349.0480         335.0353         345.0863         355.4389         366.1021         

94.5188          90.3435          94.8967          99.7207          103.6980         

14.9322          12.4356          17.6833          18.2456          18.8305          

239.5970         232.2562         232.5063         237.4726         243.5736         

-                  -                  -                  -                  -                  

56.0763          62.8555          65.4009          68.0170          70.7377          

56.0763          62.8555          65.4009          68.0170          70.7377          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          335,035,300

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 335,035,300 บาท

1. งบบคุลากร 90,343,500             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 86,565,100             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 81,118,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,446,300              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,178,500              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,599,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,435,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,435,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 960,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,808,800              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,808,800              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารไม่มวีาระ 859,200                บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 859,200                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 234,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 232,256,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 232,256,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 232,256,200            บาท
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บาท

8.2.1 ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

4.9008       106.9213  -            2.4615     114.2836   

4.9008         106.9213    -              2.4615       114.2836     

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,932 1,932 2,095 2,113 2,475

 ( 1,169 )

คน 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450

 ( 2,516 )

คน 9,483 9,721 10,040 10,361 10,290

 ( 9,483 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 87 87 87 87 87

 ( 87 )

ลา้นบาท 19.3623 7.3623 7.3623 7.3623 7.3623

 ( 6.9008 )

ลา้นบาท 287.8237      163.9724    58.9355      60.9142      62.9917      

ลา้นบาท 155.3844      114.2836    7.3623        7.3623        7.3623        

ลา้นบาท 6.9008         4.9008      4.9008       4.9008       4.9008       

ลา้นบาท 136.0221      106.9213    -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.4615       2.4615      2.4615       2.4615       2.4615       

ลา้นบาท 132.4393      49.6888     51.5732      53.5519      55.6294      

ลา้นบาท 132.4393      49.6888     51.5732      53.5519      55.6294      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 187,236,800

                114,283,600

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ 

และวทิยาลยัฝึกหดัครูอย่างมคีุณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 114,283,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,900,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,900,800              บาท

(1) วสัดุการศึกษา 4,900,800              บาท

2. งบลงทนุ 106,921,300           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 106,921,300           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 27,680,900             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 27,680,900             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

รวม 15 รายการ (รวม 102 หน่วย) 5,380,700              บาท

(2) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลศิการผลติครู 

    ( อาคาร 66 ) แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 7,300,200              บาท

(3) ครุภณัฑป์ระกอบอาคารเรียนและอาํนวยการ (อาคาร 4) แขวงอนุสาวรีย ์

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 15,000,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 79,240,400             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 65,315,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) 6,600,000              บาท

(2) อาคารเรียนและอาํนวยการ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

    กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 40,342,200             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 199,590,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 34,928,200             บาท

 เงนิงบประมาณ 164,661,800            บาท

 ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 44,464,000             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,549,800             บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 49,305,800             บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 40,342,200             บาท

(3) อาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลศิการผลติครู แขวงอนุสาวรีย ์

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลงั 18,373,500             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 58,980,000             บาท

 เงนินอกงบประมาณ 10,321,500             บาท

 เงนิงบประมาณ 48,658,500             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 19,463,400             บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,821,600             บาท

 ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 18,373,500             บาท
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2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 5,324,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,324,700              บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,800,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 4,800,000              บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 3,800,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 3,800,000              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 2,461,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 2,461,500              บาท
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8.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

38.0254     30.1394   -            -            68.1648    

38.0254       30.1394     -              -              68.1648      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 544 734 618 709 905

 ( 529 )

คน 1,395 1,165 1,165 1,165 1,165

 ( 1,130 )

คน 3,680 4,334 4,370 4,435 4,464

 ( 3,420 )

รอ้ยละ 87 87 87 87 87

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 87 87 87 87

 ( 85 )

ลา้นบาท 42.4079 38.0254 38.0254 38.0254 38.0254

 ( 23.5796 )

ลา้นบาท 158.9952      124.9714    102.8320     102.8320     91.5320      

ลา้นบาท 90.8781        68.1648     38.0254      38.0254      38.0254      

ลา้นบาท 42.4079       38.0254     38.0254      38.0254      38.0254      

ลา้นบาท 48.4702       30.1394     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 68.1171        56.8066     64.8066      64.8066      53.5066      

ลา้นบาท 68.1171       56.8066     64.8066      64.8066      53.5066      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                  68,164,800

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประกอบดว้ยคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยอีตุสาหกรรมอย่างมคีุณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 68,164,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 38,025,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,415,500             บาท

(1) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 11,913,500             บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500,000              บาท

(3) วสัดุการศึกษา 13,002,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 11,609,900             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 8,126,900              บาท

(2) ค่าประปา 2,321,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,161,100              บาท

2. งบลงทนุ 30,139,400             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 30,139,400             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 30,139,400             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 30,139,400             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 46 รายการ (รวม 85 หน่วย) 16,794,000             บาท

(2) ชุดปฏบิตักิารการวดัและควบคุม แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,207,000              บาท

(3) ชุดวเิคราะหต์รวจการปนเป้ือนทางพนัธุกรรม แขวงอนุสาวรีย ์

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,173,400              บาท

(4) ชุดเครื่องวดัสภาพผวิ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,712,000              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารแปรรูปเนื้อสตัว ์ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,820,000              บาท

(6) กลอ้งจลุทรรศนเ์ทคนิคฟลูออเรสเซนตช์นิด 3 ตา แขวงอนุสาวรีย ์

    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 กลอ้ง 1,712,000              บาท

(7) แขนกลสาํหรบังานเชื่อมควบคุมดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบอตัโนมตั ิ 

    แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,500,000              บาท

(8) ชุดเกบ็รกัษาตวัอย่างอณุหภมูติ ํา่  แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน 

      กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,221,000              บาท
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8.2.3 ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.2884     2.2884     

-                -             -              2.2884       2.2884       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,000 500 500 500 500

 ( 364 )

โครงการ 29 1 1 1 1

 ( 9 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 80 )

ลา้นบาท 12.1050 2.2884 2.2884 2.2884 2.2884

 ( 2.0108 )

ลา้นบาท 31.0052        2.2884       2.2884        2.2884        2.2884        

ลา้นบาท 12.1050        2.2884       2.2884        2.2884        2.2884        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.1050       2.2884      2.2884       2.2884       2.2884       

ลา้นบาท 18.9002        -              -               -               -               

ลา้นบาท 18.9002       -             -              -              -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   2,288,400

เพือ่ใหบ้คุลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพและสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารแลว้เสร็จภายในเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการใหบ้รกิารตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 2,288,400 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,288,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากแนวพระราชดาํริ 2,288,400              บาท
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8.2.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            2.5000     2.5000     

-                -             -              2.5000       2.5000       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 16 16 16 16 16

 ( 4 )

คน 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( 492 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 80 )

ลา้นบาท 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000

 ( 1.0786 )

ลา้นบาท 5.2275         3.1500       3.1500        3.1500        3.1500        

ลา้นบาท 2.5000         2.5000       2.5000        2.5000        2.5000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       

ลา้นบาท 2.7275         0.6500       0.6500        0.6500        0.6500        

ลา้นบาท 2.7275         0.6500      0.6500       0.6500       0.6500       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   2,500,000

ส่งเสรมิสนบัสนุนและสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชนในการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ผลงานทาํนุศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท
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บาท

8.3.1  

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

             - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           6.4244     -            6.4244     

-                -             6.4244       -              6.4244       

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 990 990 990 990 -              

 ( 955 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -              

 ( 100 )

ลา้นบาท 32.1227        16.5804     16.5804      16.5804      -               

ลา้นบาท 24.8821        6.4244       6.4244        6.4244        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 24.8821       6.4244      6.4244       6.4244       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.2406         10.1560     10.1560      10.1560      -               

ลา้นบาท 7.2406         10.1560     10.1560      10.1560      -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   45,405,200

โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                   อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    6,424,400

เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

                   81,863,900

                   44,155,300

                   37,708,600

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตาม

รายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

             อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 6,424,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,424,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,424,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,424,400              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 1,019,800              บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 433,800                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 468,000                บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 3,600,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 902,800                บาท
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8.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2  สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            38.9808    38.9808    

-                -             -              38.9808      38.9808      

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ผลติภณัฑ์  - 5 10 15 20

โรงเรยีน  - 40 50 50 50

คน  - 2,000 2,000 2,000 2,000

รอ้ยละ  - 30 30 30 30

รอ้ยละ  - 60 60 60 60

                  38,980,800

นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบั

คุณภาพชวีติของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่  

ตลอดจนพฒันาคุณภาพของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน  

โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

                  207,469,600

                  207,469,600

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP ไดร้บั

การพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รายไดข้องชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

มคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ข ัน้พื้นฐาน (ONET) แต่ละวชิาผ่านเกณฑค์ะแนน

รอ้ยละ 50 ขึ้นไป
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ  - 20 20 20 20

รอ้ยละ  - 90 90 90 90

ลา้นบาท -                38.9808     40.2734      41.4816      86.7338      

ลา้นบาท -                38.9808     40.2734      41.4816      86.7338      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                38.9808     40.2734      41.4816      86.7338      

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษเฉลีย่ของนกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์

ผ่านเกณฑม์าตรฐานทางความสามารถภาษาองักฤษ 

TOEIC (500 คะแนน) หรอื  B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

38,980,800 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 38,980,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 38,980,800             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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บาท

8.4.1  

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           7.2962     -            7.2962     

-                -             7.2962       -              7.2962       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 4 5 6 -              

 ( - )

โครงการ 12 4 4 4 -              

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 -              

 ( - )

ลา้นบาท 11.9519        7.2962       8.0334        8.2743        -               

ลา้นบาท 11.9519        7.2962       8.0334        8.2743        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.9519       7.2962      8.0334       8.2743       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    9,455,800

โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

                   และสิ่งแวดลอ้ม                    7,296,200

เพือ่นาํองคค์วามรู ้นวตักรรม ไปใชป้ระโยชนท์างดา้นสงัคม ชมุชน

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

                   35,555,800

                   35,555,800

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

7,296,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 7,296,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,296,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 7,296,200              บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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8.4.2  

บาท

8.4.2.1   วตัถปุระสงค์

8.4.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           2.1596     -            2.1596     

-                -             2.1596       -              2.1596       

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 11 4 4 4 -              

 ( - )

โครงการ 11 4 4 4 -              

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 75 75 -              

 ( - )

ลา้นบาท 13.1055        2.1596       2.2243        2.2911        -               

ลา้นบาท 13.1055        2.1596       2.2243        2.2911        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 13.1055       2.1596      2.2243       2.2911       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   2,159,600

เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรู ้นาํไปตพีมิพเ์ผยแพร่หรอืนาํไปใชป้ระโยชน ์

ในระดบัชาตหิรอืนานาชาติ

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

                   19,780,500

                   19,780,500

หน่วย:ลา้นบาท

โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรู ้

                  พื้นฐานของประเทศ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

             พื้นฐานของประเทศ 2,159,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,159,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,159,600              บาท

2,159,600              บาท1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1.  วิสยัทศัน์

2.  พนัธกจิ

ผลติและพฒันาครูทีม่สีมรรถนะเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ เป็นศูนยก์ลางการบรหิารจดัการ

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในเมอืงมรดกโลก และเป็นผูน้าํดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

และสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ ภายในปี 2564

1. แสวงหาความจรงิเพือ่สูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ บนพื้นฐานของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

   ภูมปิญัญาไทย และภูมปิญัญาสากล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา

448,332,700                

412,399,400                

2. ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู่้คุณธรรม สาํนึกในความเป็นไทย มคีวามรกัและผูกพนั

   ต่อทอ้งถิน่อกีท ัง้สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติในชมุชน เพือ่ช่วยใหค้นในทอ้งถิน่

   รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง การผลติบณัฑติดงักลา่วจะตอ้งใหม้จีาํนวนและคุณภาพ

   สอดคลอ้งกบัแผนการผลติบณัฑติของประเทศ

3. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในคุณค่า ความสาํนึก และความภูมใิจในวฒันธรรม

   ของทอ้งถิน่และของชาติ

4. เรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของผูน้าํชมุชน ผูน้าํศาสนา 

   และนกัการเมอืงทอ้งถิน่ใหม้จีติสาํนึกประชาธปิไตย คุณธรรม จรยิธรรม 

   และความสามารถในการบรหิารงานพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่เพือ่ประโยชน์

   ของสว่นรวม

5. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู ผลติและพฒันาครูและบคุลากร

   ทางการศึกษาใหม้คีุณภาพ และมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีช ัน้สูง

6. ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหวา่งมหาวทิยาลยั ชมุชน 

   องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และองคก์รอืน่ท ัง้ในและต่างประเทศ 

   เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่
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3.  ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ผลติกาํลงัคนทีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาสทางการศึกษาข ัน้พื้นฐานตามสทิธิ

   ทีก่าํหนดไว ้

3. นิสติ นกัศึกษาและชมุชนไดร้บัการพฒันาภูมปิญัญาทอ้งถิน่และอนุรกัษ ์

   ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

4. บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหม้คีวามรู ้

   ความสามารถในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ

5. งานดา้นวจิยัและพฒันารวมท ัง้ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรม

   ทีน่าํไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิน่และประเทศ

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้น และเทคโนโลยสีมยัใหม่

   ใหเ้หมาะสมกบัการดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่ 

   รวมถงึการแสวงหาแนวทางเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการจดัการ การบาํรุงรกัษา

   และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

8. ศึกษา วจิยั สง่เสรมิและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากแนวพระราชดาํร ิ

   ในการปฏบิตัภิารกจิของมหาวทิยาลยั เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 513.3194       487.1861       483.3832       473.3159       389.5997       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 448.3327       412.3994       418.0347       406.2504       330.6472       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 64.9867         74.7867         65.3485         67.0655         58.9525         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 64.9867         74.7867         65.3485         67.0655         58.9525         

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 247.5433     227.4402     255.5174     263.1829     271.0783     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.2250         25.2250         25.6100         27.1466         28.2325         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25.2250         25.2250         25.6100         27.1466         28.2325         

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้าน

ทาํหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา  12  เดอืน

หลงัจากจบการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ความพงึพอใจของผูใ้ช ้

บณัฑติดา้นสงัคมศาสตร์

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 104.3764     125.4780     108.2890     87.5482       11.5482       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 29.2000         39.2000         29.2000         29.2000         29.2000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 29.2000         39.2000         29.2000         29.2000         29.2000         

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีและสาขาท่ีขาดแคลนเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้าน

ทาํหรอืศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12  เดอืน

หลงัจากจบการศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูใ้ช ้

บณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 76.0276       10.2194       3.3030        3.3030        3.3030        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2000          1.2000          1.2000          1.2000          1.2000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2000          1.2000          1.2000          1.2000          1.2000          

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สตินกัศึกษาและชมุชนใน

การพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่นและอนุรกัษ ์ทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนกิจกรรม/โครงการ

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ทีส่อดคลอ้งกบั

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรม

ของชาติ

โครงการ 27 27 28 29 30

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:การรบัรูด้า้น

ศิลปวฒันธรรมไทยของกลุม่เป้าหมาย/

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.7650        0.7650        0.7650        0.7650        0.7650        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3200          0.3200          0.3200          0.3200          0.3200          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3200          0.3200          0.3200          0.3200          0.3200          

5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 1,218 1,384 1,226 1,217 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้รยีนการศึกษาข ัน้

พื้นฐานไดร้บัการอดุหนุนและการช่วยเหลอื

ค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.4256        6.7879        7.1270        7.1270        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 8.8417          8.8417          9.0185          9.1989          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 8.8417          8.8417          9.0185          9.1989          -                 

6. เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันาชมุชน

ใหมี้ความเขม้แข็งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้าํ

ความรูต้ามศาสตรพ์ระราชาไปใชป้ระโยชนใ์น

การพฒันาคุณภาพชวีติ และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ -                 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               40.2229       41.4296       42.6725       43.9527       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. เพื่อการวิจยั สรา้งนวตักรรม และการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ท่ีนําไปสูก่ารแกไ้ขปญัหา

สงัคม การพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนใน

ทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

โครงการ 7 4 5 6 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลการวจิยัทีน่าํไป

ประยุกตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย

ของหน่วยงานภาครฐั หรอืภาคเอกชน หรอื

นาํไปใชป้ระโยชนท์างดา้นสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 60 60 60 60 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.6250        1.4860        1.6037        1.6518        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

8. เพื่อการวิจยั สะสมองคค์วามรูท่ี้มีศกัยภาพ

และสามารถนําไปใชใ้นการพฒันา สรา้ง

นวตักรรมท่ีพฒันาชมุชนทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของ

ประเทศ

โครงการ 4 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยั ทีส่ามารถยื่น

ตพีมิพร์ะดบัชาต ิและนานาชาต ิหรอื ยื่นจด

ทะเบยีนสทิธบิตัร

รอ้ยละ 60 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.4793        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. บรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการบรกิาร

วชิาการตรงตามความตอ้งการของทอ้งถิน่

โครงการ 86 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานบรกิารวชิาการได ้

นาํไปใชป้ระโยชนห์รอืต่อยอด

รอ้ยละ 50 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.1000        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.2000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.2000          -                 -                 -                 -                 

10. เพื่อสง่เสรมิและพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้หมี้

ความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการ

เรยีนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วม

โครงการ

คน 840 -                 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้รยีนทีม่รีะดบั

ความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษเฉลีย่เมือ่

เทยีบกบัการทดสอบตามมาตรฐาน

ความสามารถภาษาองักฤษ (CEFR) หรอื

เทยีบเท่า

รอ้ยละ 20 -                 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9905        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 38.0000     96.7408     76.0000     -              17.4500     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 38.0000       96.7408       76.0000       -                17.4500       

รวมทัง้สิ้น 2 38.0000     96.7408     76.0000     -              17.4500     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  0  บาท

2. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  38,000,000  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 227,440,200                 

2. แผนงานพื้นฐาน 136,462,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 136,462,400                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 47,010,800                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 47,010,800                      

4. แผนงานบูรณาการ 1,486,000                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 1,486,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 72.8961       24.9114         120.8462       151.2578       42.4879         412.3994       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

72.8961       11.5602         -                 142.9839       -                 227.4402       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               13.3512         120.8462       -                 2.2650          136.4624       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -            10.0482        113.9298                -             1.5000        125.4780

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -             3.3030           6.9164                -                  -            10.2194

ผลผลติที ่3 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             0.7650           0.7650

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 6.7879          40.2229         47.0108         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             6.7879                -             6.7879

โครงการที ่2 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            40.2229          40.2229

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 1.4860          -                 1.4860          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             1.4860                -             1.4860

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

272.7683         252.6652         281.1274         290.3295         299.3108         

247.5433         227.4402         255.5174         263.1829         271.0783         

74.7229          72.8961          76.6413          80.6029          84.7935          

9.8603            11.5602          11.5602          11.5602          11.5602          

162.9601         142.9839         167.3159         171.0198         174.7246         

-                  -                  -                  -                  -                  

25.2250          25.2250          25.6100          27.1466          28.2325          

25.2250          25.2250          25.6100          27.1466          28.2325          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          227,440,200

หน่วย : ลา้นบาท 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 227,440,200 บาท

1. งบบคุลากร 72,896,100             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 62,525,600             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 57,332,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,193,500              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,910,300              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,460,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,560,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,560,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 768,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,501,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,315,600              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 859,200                บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 859,200                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 351,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 142,983,900           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 142,983,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 142,983,900            บาท
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บาท

8.2.1 ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

10.0482     113.9298   -            1.5000     125.4780   

10.0482       113.9298     -              1.5000       125.4780     

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,450 1,086 1,200 1,250 1,300

 ( 1,388 )

คน 1,900 1,377 1,350 1,400 1,450

 ( 1,113 )

คน 6,550 5,773 5,850 5,900 5,950

 ( 5,755 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 75.03 )

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

 ( 92.60 )

ลา้นบาท 18.4177 11.5482 11.5482 11.5482 11.5485

 ( 11.5202 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา  12  เดอืนหลงัจากจบการศึกษา

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

ดา้นสงัคมศาสตร์

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้คงอยู่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 136,462,400

                125,478,000

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาสงัคมศาสตรป์ระกอบดว้ยคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

คณะวทิยาการจดัการและครุศาสตร ์อย่างมคีุณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 133.5764      164.6780     137.4890     116.7482     40.7482      

ลา้นบาท 104.3764      125.4780     108.2890     87.5482      11.5482      

ลา้นบาท 10.3078       10.0482      10.0482      10.0482      10.0482      

ลา้นบาท 85.9587       113.9298     96.7408      76.0000      -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 8.1099         1.5000       1.5000       1.5000       1.5000       

ลา้นบาท 29.2000        39.2000      29.2000      29.2000      29.2000      

ลา้นบาท 29.2000       39.2000      29.2000      29.2000      29.2000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 125,478,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,048,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,875,200              บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,000,000              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 3,875,200              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,173,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,222,700              บาท

(2) ค่าประปา 750,300                บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 200,000                บาท

2. งบลงทนุ 113,929,800           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 113,929,800           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 22,190,200             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 22,190,200             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

    รวม 26 รายการ (รวม 2,113 หน่วย) 20,751,600             บาท

(2) ชุดปฏบิตักิารเทคโนโลยดีนตรี ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรีอยุธยา

    จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด 1,438,600              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 91,739,600             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,448,200             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 707,400                บาท

(2) อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร ์ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรีอยุธยา

    จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 หลงั -                         บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 149,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,450,000              บาท

เงนิงบประมาณ 141,550,000            บาท

ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 59,106,900             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,313,300             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 31,389,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 20,740,800             บาท
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(3) อาคารหอประชุม ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

    จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 หลงั 38,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 200,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 190,000,000            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 76,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 53,032,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,032,200              บาท

(2) ปรบัปรุงหอ้งประชุม 317 ตาํบลประตูชยั อาํเภอพระนครศรีอยุธยา 

    จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 งาน 15,000,000             บาท

(3) ปรบัปรุงรอบสระนํา้ หนา้อาคาร 4 ตาํบลประตูชยั 

    อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 งาน 15,000,000             บาท

(4) ปรบัปรุงรอบสระนํา้หนา้ อาคาร 1,2  ตาํบลประตูชยั 

    อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 1 งาน 22,000,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,500,000              บาท
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8.2.2 ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

3.3030       6.9164    -            -            10.2194    

3.3030         6.9164      -              -              10.2194      

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 330 154 200 250 300

 ( 167 )

คน 300 263 300 350 400

 ( 263 )

คน 1,025 1,101 1,210 1,310 1,410

 ( 913 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 81.94 )

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

 ( 87.60 )

ลา้นบาท 7.4302 3.3030 3.3030 3.3030 3.3030

 ( 3.0888 )

ลา้นบาท 77.2276        11.4194     4.5030        4.5030        4.5030        

ลา้นบาท 76.0276        10.2194     3.3030        3.3030        3.3030        

ลา้นบาท 3.7230         3.3030      3.3030       3.3030       3.3030       

ลา้นบาท 68.5974       6.9164      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.7072         -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.2000         1.2000      1.2000        1.2000        1.2000        

ลา้นบาท 1.2000         1.2000      1.2000       1.2000       1.2000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                  10,219,400

เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีประกอบดว้ยคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

อย่างมคีุณภาพ โดยคาํนึงถงึคุณธรรมและจรยิธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํและหรอืศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา  12  เดอืนหลงัจากจบการศึกษา

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 10,219,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,303,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,303,000              บาท

(1) วสัดุการศึกษา 3,303,000              บาท

2. งบลงทนุ 6,916,400              บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 6,916,400              บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 1,687,800              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 1,687,800              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

    รวม 4 รายการ (รวม 38 หน่วย) 1,687,800              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 5,228,600              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 5,228,600              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,228,600              บาท
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8.2.3 ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            0.7650     0.7650     

-                -             -              0.7650       0.7650       

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 27 27 28 29 30

 ( 13 )

คน 3,650 3,650 3,700 3,750 3,800

 ( 1,620 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 0.7650 0.7650 0.7650 0.7650 0.7650

 ( 0.6154 )

ลา้นบาท 1.0850         1.0850      1.0850        1.0850        1.0850        

ลา้นบาท 0.7650         0.7650      0.7650        0.7650        0.7650        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.7650         0.7650      0.7650       0.7650       0.7650       

ลา้นบาท 0.3200         0.3200      0.3200        0.3200        0.3200        

ลา้นบาท 0.3200         0.3200      0.3200       0.3200       0.3200       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                     765,000

ส่งเสรมิ สนบัสนุน และสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของอยุธยาเมอืงมรดกโลก

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม ทีส่อดคลอ้งกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมของชาติ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : การรบัรูด้า้นศิลปวฒันธรรมไทยของ

กลุม่เป้าหมาย/ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 765,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 765,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 765,000                บาท
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บาท

8.3.1

          บาท

8.3.1.1 วตัถปุระสงค์

8.3.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

- เงนินอกงบประมาณ บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           6.7879     -            6.7879     

-                -             6.7879       -              6.7879       

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,218 1,384 1,226 1,217  -

 ( 1,222 )

รอ้ยละ 100 100 100 100  -

 ( 100 )

ลา้นบาท 137.5367      15.6296     16.1455      16.3259      -               

ลา้นบาท 57.0822        6.7879      7.1270        7.1270        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 57.0822       6.7879      7.1270       7.1270       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 80.4545        8.8417      9.0185        9.1989        -               

ลา้นบาท 80.4545       8.8417      9.0185       9.1989       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   47,010,800

                     6,787,900

เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคีุณภาพ

โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

                  ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                  185,637,700

                   78,124,100

                  107,513,600

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัสนบัสนุน

ตามโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้รยีนการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ไดร้บัการอดุหนุนและการช่วยเหลอืค่าใชจ่้าย

ตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

            ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 6,787,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,787,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,787,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,787,900              บาท

1.1) ค่าจดัการเรียนการสอน 3,684,100              บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรียน 1,098,600              บาท

1.3) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 511,700                บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 567,300                บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 926,200                บาท
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8.3.2 บาท

8.3.2.1 วตัถปุระสงค์

8.3.2.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.2.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           -            40.2229    40.2229    

-                -             -              40.2229      40.2229      

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชมุชน  - 5 5 5 5

ผลติภณัฑ์  - 5 5 5 5

โรงเรยีน  - 20 20 20 20

โรงเรยีน  - 20 20 20 20

คน  - 1,400 1,400 1,400 1,400

รอ้ยละ  - 85 85 85 85

รอ้ยละ  - 10 10 10 10

รอ้ยละ  - 60 60 60 60

กิจกรรม
งบรายจา่ย

                  40,222,900

นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่เพือ่ยกระดบั

คุณภาพชวีติของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ 

ตลอดจนพฒันาคุณภาพของบณัฑติใหม้คีวามเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน 

โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชาเป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา

                  213,549,000

                  213,549,000

หน่วย:ลา้นบาท

โครงการท่ี 2 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนในทอ้งถิน่ทีม่กีารนาํ

นวตักรรมการจดัการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินงานยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลติภณัฑช์มุชน OTOP ไดร้บั

การพฒันามูลค่า อย่างนอ้ย 1 ระดบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถอ่าน

ออกเขยีนไดเ้พิม่ขึ้น

เชงิคุณภาพ : รายไดข้องชมุชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น

ไม่นอ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

มคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ

ข ัน้พื้นฐาน (O-Net) แต่ละวชิาผ่านเกณฑค์ะแนน

รอ้ยละ 50 ขึ้นไป
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

รอ้ยละ  - 20 20 20 20

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

ลา้นบาท -                40.2229     41.4296      42.6725      89.2240      

ลา้นบาท -                40.2229     41.4296      42.6725      89.2240      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                40.2229     41.4296      42.6725      89.2240      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เชงิคุณภาพ : บณัฑติมผีลคะแนน TOEIC มากกวา่ 

500 คะแนน หรอื B2 (CEFR) ไม่นอ้ยกวา่

เชงิเวลา : โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

40,222,900 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 40,222,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 40,222,900             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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บาท

8.4.1     1,486,000 บาท

8.4.1.1 วตัถปุระสงค์

8.4.1.2 สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3 ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

- เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           1.4860     -            1.4860     

-                -             1.4860       -              1.4860       

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 7 4 5 6  -

 ( - )

รอ้ยละ 60 60 60 60  -

 ( - )

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    1,486,000

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการวจิยัและพฒันาของประเทศ 

โดยสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาทีส่ามารถตอบสนองภาคการผลติสาขายุทธศาสตร ์

ส่งเสรมิงานวจิยัใหไ้ดม้าซึง่เครื่องมอื อปุกรณ ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมหรอืตน้แบบ

เพือ่ทดแทนการนาํเขา้ จากต่างประเทศ สรา้งความร่วมมอืระหวา่งนกัวจิยั สถาบนัการศึกษา 

สถาบนัวจิยัท ัง้ในและต่างประเทศ รวมท ัง้เพิม่จาํนวนบคุลากรดา้นการวจิยัทีม่คีุณภาพ

และตรงกบัความตอ้งการของทกุภาคส่วน นาํองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัและพฒันาไปใช ้

เพือ่อา้งองิและต่อยอด ตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ การบรหิารจดัการความรู ้

และภูมปิญัญาไทยไดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา

                     6,366,500

                     6,366,500

หน่วย:ลา้นบาท

โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัและนวตักรรม

เพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผลการวจิยัทีน่าํไปประยุกต์

ใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายของ

หน่วยงานภาครฐั หรอืภาคเอกชน 

หรอืนาํไปใชป้ระโยชนท์างดา้นสงัคม ชมุชน

งบประมาณ
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

ลา้นบาท 1.6250         1.4860      1.6037        1.6518        -               

ลา้นบาท 1.6250         1.4860      1.6037        1.6518        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.6250         1.4860      1.6037       1.6518       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,486,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,486,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,486,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 1,486,000              บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

550,638,200                

457,866,100                

เป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัตน้แบบ ทีน่อ้มนาํคุณธรรม  จรยิธรรมและความรู ้

ตามแนวพระราชดาํร ิบูรณาการกบัการปฏบิตัภิารกจิ การผลติบณัฑติ 

การวจิยั บรกิารวชิาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

ทีม่คีุณค่าสูท่อ้งถิน่ ทาํใหช้มุชนเขม้แขง็ พรอ้มกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

1. เพิม่คุณค่าการผลติบณัฑติ การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการทาํนุบาํรุง

   ศิลปวฒันธรรมแบบบูรณาการโดยการนอ้มนาํคุณธรรม จรยิธรรมและความรู ้

   ตามแนวพระราชดาํร ิ  

2. ผลติบณัฑติโดยเนน้บณัฑตินกัปฏบิตั ิดว้ยกระบวนการบูรณาการการวจิยั

   และพฒันาแกไ้ขปญัหาทอ้งถิน่   

3. สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยหลกัสูตรทีส่ามารถรองรบัสถานการณ์ปจัจบุนั และ

   การเปลีย่นแปลงในอนาคต 

4. จดัระบบการจดัการภายในโดยเนน้การบรหิารแบบจดัการตวัเองเพือ่

   พฒันาองคก์ารอย่างย ัง่ยนื
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3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ

   ในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการ

   ทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา 

   รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้คีวามสามารถพเิศษในระดบัอดุมศึกษา

   ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ีจ่ดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรู ้

   ตลอดชวีติ (life long learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละบรกิารวชิาการ

3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

4. นกัศึกษา ครู และบคุลากรทางการศึกษามกีารพฒันาและ

   เสรมิสรา้งศกัยภาพสูงขึ้น

5. ประชาชนมศีกัยภาพเป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานและมขีดีความสามารถ

   ในการแขง่ขนัของประเทศ
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 713.9407       700.7719       522.4927       532.0594       526.6637       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 550.6382       457.8661       354.5369       364.1036       367.5743       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 163.3025       242.9058       167.9558       167.9558       159.0894       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 163.3025       242.9058       167.9558       167.9558       159.0894       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 299.9158     275.7999     284.0739     292.5960     301.3738     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 54.5000         83.2058         83.2058         83.2058         79.3394         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 54.5000         83.2058         83.2058         83.2058         79.3394         

2. เพื่อผลิตกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตร์

ท่ีมีคณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขา

ทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 69.4753       58.6350       10.8358       10.8358       10.8358       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 68.9525         88.4000         41.6000         41.6000         41.6000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 68.9525         88.4000         41.6000         41.6000         41.6000         

3. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา: ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขา

ทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 153.1228     84.2409       16.6728       16.6728       16.6728       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 39.1500         65.6000         37.1500         37.1500         37.1500         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 39.1500         65.6000         37.1500         37.1500         37.1500         

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.1307       2.8192        2.8192        2.8192        2.8192        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น และ

อนุรกัษท์าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษา

ทีเ่หน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.4000        2.4000        2.4000        2.4000        2.4000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.7000          0.7000          1.0000          1.0000          1.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.7000          0.7000          1.0000          1.0000          1.0000          

6. ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั

เพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ไดน้าํความรูต้ามศาสตรพ์ระราชา

ไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาคุณภาพชวีติ 

และทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               28.0103       31.5513       32.4978       33.4727       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนไดร้บั

การสนบัสนุนการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

คน 835 840 840 840 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5707        2.9139        2.9139        2.9139        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 5.0000          5.0000          5.0000          -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 5.0000          5.0000          5.0000          -                 

8. มีหมู่บา้นท่ีคา้ขายสนิคา้ชมุชนออนไลน์

เพิ่มข้ึน และมูลค่าการคา้ขายสนิคา้ชมุชน

เพิ่มข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้ระกอบการชมุชน

ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.5979        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

9. นกัศึกษา มคัคเุทศก ์และประชาชนมีทกัษะ

ทางดา้นภาษา และมีความรูค้วามเขา้ใจ

ในประวติัศาสตรแ์ละศิลปวฒันธรรมของ

แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

เพื่อรองรบัการพฒันาการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูใ้หบ้รกิาร

ไดร้บัการส่งเสรมิอาชพีมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0472        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

10. มีผูไ้ดร้บัการพฒันาศกัยภาพดิจทิลั 

และทกัษะความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิลัเพิ่มข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้ร่วมอบรม

ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลันาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.3633        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

11. วิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการวจิยั

และนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม

โครงการ -               7 7 7 -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               3.0469        3.2700        3.3681        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

12. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ี

นําไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

ของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั

และเทคโนโลยทีีถู่กนาํไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 -               -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.0145       -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 17.2420     -              -              -              17.4750     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1 17.2420       -                -                -                17.4750       

รวมทัง้สิ้น 1 17.2420     -              -              -              17.4750     

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งดาํเนินการต่อเนื่อง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  17,242,000  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 275,799,900                 

2. แผนงานพื้นฐาน 148,095,100                 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 148,095,100                     

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 30,924,200                  

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 30,924,200                      

4. แผนงานบูรณาการ 3,046,900                    

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 3,046,900                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 77.2801       39.7253         115.3673       191.6639       33.8295         457.8661       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

77.2801       12.8167         -                 185.7031       -                 275.7999       

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               26.9086         115.3673       -                 5.8192          148.0951       

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -            10.2358          47.7992                -             0.6000          58.6350

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -            16.6728          67.5681                -                  -            84.2409

ผลผลติที ่3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                  -                  -                  -             2.8192           2.8192

ผลผลติที ่4 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -                  -             2.4000           2.4000

3. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความย ัง่ยืน

-               -                 -                 2.9139          28.0103         30.9242         

โครงการที ่1 : โครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

             -                  -                  -                  -            28.0103          28.0103

โครงการที ่2 : โครงการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่

ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             2.9139                -             2.9139

4. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                 -                 3.0469          -                 3.0469          

โครงการที ่1 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -             3.0469                -             3.0469

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

354.4158         359.0057         367.2797         375.8018         380.7132         

299.9158         275.7999         284.0739         292.5960         301.3738         

80.3772          77.2801          79.5985          81.9864          84.4460          

16.0492          12.8167          13.2012          13.5972          14.0051          

203.4894         185.7031         191.2742         197.0124         202.9227         

-                  -                  -                  -                  -                  

54.5000          83.2058          83.2058          83.2058          79.3394          

54.5000          83.2058          83.2058          83.2058          79.3394          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          275,799,900

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 275,799,900 บาท

1. งบบคุลากร 77,280,100             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 64,634,600             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 59,615,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,019,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,064,300              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,581,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,816,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,816,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,548,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 918,700                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัครูการศึกษาพเิศษ 90,000                  บาท

(5)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,554,400              บาท

(6)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,151,200              บาท

(7)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 590,400                บาท

(8)  ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่ม่มวีาระ 590,400                บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 468,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 185,703,100           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 185,703,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 185,703,100            บาท
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บาท

บาท

     วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

10.2358        47.7992     -               0.6000        58.6350      

10.2358       47.7992     -              0.6000       58.6350      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

 ( 3,100 )

คน 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

 ( 4,200 )

คน 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

 ( 11,500 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 16.1358 10.8358 10.8358 10.8358 10.8358

 ( 7.2904 )

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 148,095,100

8.2.1     ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   58,635,000

           เพือ่จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์โดยผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัการจดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 138.4278      147.0350   52.4358      52.4358      52.4358      

ลา้นบาท 69.4753        58.6350     10.8358      10.8358      10.8358      

ลา้นบาท 10.2358       10.2358     10.2358      10.2358      10.2358      

ลา้นบาท 53.3395       47.7992     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.9000         0.6000      0.6000       0.6000       0.6000       

ลา้นบาท 68.9525        88.4000     41.6000      41.6000      41.6000      

ลา้นบาท 68.9525       88.4000     41.6000      41.6000      41.6000      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 58,635,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,235,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,003,300              บาท

(1) ค่าจา้งเหมา 735,300                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 5,268,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,232,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,437,500              บาท

(2) ค่าประปา 395,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 400,000                บาท

2. งบลงทนุ 47,799,200             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 47,799,200             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 13,272,800             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,272,800             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 71 รายการ (รวม 493 หน่วย) 9,369,800              บาท

(2) โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ (English Discoveries) 

    ตาํบลพลายชุมพล อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 โปรแกรม 1,500,000              บาท

(3) ชุดระบบจอภาพ แอล อ ีด ีแบบเอาทด์อร ์ขนาด 4 x 6 เมตร 

    พรอ้มอปุกรณแ์ละตดิตัง้ ตาํบลพลายชุมพล อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 

    จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชุด 2,403,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,526,400             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 19,600,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,600,000              บาท

(2) อาคารเรียนนานาชาต ิโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม 

    ตาํบลพลายชุมพล อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 10,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 14,926,400             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) 14,926,400             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 600,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 600,000                บาท
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บาท

     วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

16.6728        67.5681     -               -               84.2409      

16.6728       67.5681     -              -              84.2409      

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

 ( 1,900 )

คน 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

 ( 1,900 )

คน 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200

 ( 5,200 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 21.4755 16.6728 16.6728 16.6728 16.6728

 ( 10.7656 )

8.2.2     ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   84,240,900

           เพือ่จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์โดยผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่าํหนด

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัการจดัสรร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 192.2728      149.8409   53.8228      53.8228      53.8228      

ลา้นบาท 153.1228      84.2409     16.6728      16.6728      16.6728      

ลา้นบาท 16.6728       16.6728     16.6728      16.6728      16.6728      

ลา้นบาท 131.6473      67.5681     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.8027         -             -              -              -              

ลา้นบาท 39.1500        65.6000     37.1500      37.1500      37.1500      

ลา้นบาท 39.1500       65.6000     37.1500      37.1500      37.1500      

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 84,240,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 16,672,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,230,400             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 735,400                บาท

(2) วสัดุการศึกษา 12,495,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,442,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,812,500              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 629,900                บาท

2. งบลงทนุ 67,568,100             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 67,568,100             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 24,278,400             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 24,278,400             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 62 รายการ (รวม 276 หน่วย) 13,673,800             บาท

(2) อปุกรณก์ระจายสญัญาณหลกั (Core Switch) พรอ้มดว้ย 

     Access Switch ตาํบลพลายชุมพล อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 

    จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชุด 6,000,000              บาท

(3) ชุดอปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบที ่2 

    ตาํบลพลายชุมพล อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชุด 2,700,000              บาท

(4) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กโิลวตัต ์พรอ้มตดิตัง้ ตาํบลพลายชุมพล 

    อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครื่อง 1,904,600              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 43,289,700             บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 20,347,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 347,000                บาท

(2) อาคารปฏบิตักิารพฒันาผลติภณัฑ ์ตาํบลพลายชุมพล 

    อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 10,000,000             บาท

(3) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละนวตักรรมวศิวกรรมเครื่องกล 

    ตาํบลพลายชุมพล อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 10,000,000             บาท
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2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,242,000             บาท

(1) อาคารศูนยเ์รียนรูเ้อนกประสงค ์ตาํบลพลายชุมพล อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 17,242,000             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 233,000,000            บาท

  เงนินอกงบประมาณ 17,475,000             บาท

  เงนิงบประมาณ 215,525,000            บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 45,463,800             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 45,463,800             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 107,355,400            บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 17,242,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 5,700,700              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 10 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 5 หน่วย) 5,700,700              บาท
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บาท

     วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-                -             -               2.8192        2.8192        

-                -             -              2.8192       2.8192       

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 15 15 15 15

 ( 20 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 9.4517 2.8192 2.8192 2.8192 2.8192

 ( 9.4517 )

ลา้นบาท 9.4517         2.8192      2.8192        2.8192        2.8192        

ลา้นบาท 9.4517         2.8192      2.8192        2.8192        2.8192        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.4517         2.8192      2.8192       2.8192       2.8192       

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.3     ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                    2,819,200

           เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการอย่างมคีุณภาพ สรา้งโอกาสการเรยีนรูต้ลอดชวีติของคนในชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.)

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

งบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 2,819,200 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,819,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 2,819,200              บาท
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บาท

     วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1   งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-                -             -               2.4000        2.4000        

-                -             -              2.4000       2.4000       

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 20 20 20 20

 ( - )

คน 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

 ( 3,500 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 2.4000 2.4000 2.4000 2.4000 2.4000

 ( - )

ลา้นบาท 3.1000         3.1000      3.4000        3.4000        3.4000        

ลา้นบาท 2.4000         2.4000      2.4000        2.4000        2.4000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.4000         2.4000      2.4000       2.4000       2.4000       

ลา้นบาท 0.7000         0.7000      1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 0.7000         0.7000      1.0000       1.0000       1.0000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.2.4     ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    2,400,000

           เพือ่สบืสานประเพณีทีด่งีามและวนัสาํคญัทางศาสนา เป็นการสรา้งคุณลกัษณะ

           ทีพ่งึประสงคด์า้นคุณธรรมและจรยิธรรมของนกัศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุตามวตัถปุระสงค์

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปะและวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

งบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 2,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 1,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานศูนยศิ์ลปวฒันธรรมภาคเหนือตอนลา่ง 900,000                บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2566)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-                -             -               28.0103      28.0103      

-                -             -              28.0103      28.0103      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                3 5 5 5

โรงเรยีน -                6 6 6 6

คน -                1,000 1,000 1,000 1,000

รอ้ยละ -                80 80 80 80

รอ้ยละ -                80 80 80 80

           มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                   30,924,200

   8.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น                   28,010,300

           นาํองคค์วามรูท้างวชิาการไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่

           เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

           นกัเรยีนในโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ตลอดจนพฒันาคุณภาพของบณัฑติใหม้ี

           ความเชี่ยวชาญในวชิาชพีใหไ้ดม้าตรฐาน โดยนอ้มนาํศาสตรพ์ระราชา

           เป็นหลกัในการดาํเนินงานเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื ตามแผนยุทธศาสตร์

           มหาวทิยาลยัราชภฏั

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  160,009,000

                  160,009,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การดาํเนินการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการทีพ่ฒันาชมุชนทอ้งถิน่ 

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโรงเรยีนในทอ้งถิน่ทีม่กีารนาํ

นวตักรรมการจดัการเรยีนรูไ้ปใชป้ระโยชน์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ :  ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถ

อ่านออกเขยีนไดเ้พิม่ขึ้น
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ -                20 25 30 35

รอ้ยละ -                80 85 85 90

ลา้นบาท -                28.0103     31.5513      32.4978      67.9496      

ลา้นบาท -                28.0103     31.5513      32.4978      67.9496      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                28.0103     31.5513      32.4978      67.9496      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ระดบัความสามารถดา้นการใช ้

ภาษาองักฤษเฉลีย่ของนกัศึกษาหลกัสูตร

ครุศาสตรผ่์านเกณฑม์าตรฐานทาง

ความสามารถทางภาษาองักฤษ TOEIC 

(500 คะแนน) ไม่นอ้ยกวา่

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานโครงการแลว้เสร็จตามเวลา

ทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

28,010,300 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 28,010,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชถฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 28,010,300             บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น
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บาท

8.3.2.1   วตัถปุระสงค์

8.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-                -             2.9139        -               2.9139        

-                -             2.9139       -              2.9139       

8.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 835 840 840 840 -              

 ( - )

ลา้นบาท 5.3366         7.9139      7.9139        7.9139        -               

ลา้นบาท 5.3366         2.9139      2.9139        2.9139        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.3366         2.9139      2.9139       2.9139       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                5.0000      5.0000        5.0000        -               

ลา้นบาท -                5.0000      5.0000       5.0000       -              

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   14,078,300

   8.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

                             จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   2,913,900

           เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

           ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

           โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

                   14,078,300

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุน

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

อย่างท ัว่ถงึและมคีุณภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

             ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2,913,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,913,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,913,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,913,900              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรียน 434,700                บาท

1.2) ค่าอปุกรณก์ารเรียน 270,600                บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรียน 284,400                บาท

1.4) ค่าจดัการเรียนการสอน 1,536,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 388,200                บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -           3.0469     -            3.0469     

-                -             3.0469       -              3.0469       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ -                7 20 20 -              

ลา้นบาท -                3.0469      3.2700        3.3681        -               

ลา้นบาท -                3.0469      3.2700        3.3681        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                3.0469      3.2700       3.3681       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

           มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

8.4  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                    3,046,900

   8.4.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

                             และสิ่งแวดลอ้ม

                   3,046,900

           เพือ่ดาํเนินการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                     9,685,000

                     9,685,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

3,046,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,046,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,046,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 3,046,900              บาท

โครงการ : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม
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	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน
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	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน
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