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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัในการใชจ้า่ยงบประมาณ

โอกาสและผูม้คีวามสามารถพเิศษในระบบอดุมศึกษา ประชาชนเขา้ถงึหลกัสูตร/สือ่/แหลง่เรยีนรูท้ี่

บรกิารวชิาการ

จดัการศึกษาในรูปแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (life long learning) และการสรา้งองคค์วามรูแ้ละ

   3. องคค์วามรูแ้ละสิง่ประดษิฐท์ีน่าํไปใชห้รอืแกไ้ขปญัหาชมุชนทอ้งถิน่

   2. พฒันาองคค์วามรูบ้นพื้นฐานของการวจิยั เพือ่สรา้งนวตักรรมการทาํงาน และการผลติบณัฑติ

   3. เป็นศูนยก์ลางการบรกิารวชิาการและองคค์วามรู ้เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในทอ้งถิน่ และชมุชน 

   4. อนุรกัษ ์สง่เสรมิ และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญัญาไทยสูส่ากล

   5. บรหิารจดัการมหาวทิยาลยัดว้ยหลกัธรรมาภบิาล

   2. การสง่เสรมิการดาํเนินงานพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละศกัยภาพนกัศึกษา รวมทัง้ผูพ้กิาร ผูด้อ้ย

ความพงึพอใจของนายจา้ง/ผูป้ระกอบการทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

   มาตรฐานสากล

   1. ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอดุมศึกษาไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งภายใน 1 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

251,207,500                

186,639,400                

   1. พฒันาหลกัสูตรทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์ ใหม้กีารบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวชิาต่างๆ

ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง

   มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นสถาบนัช ัน้นาํแห่งการเรยีนรูใ้นการผลติการพฒันาครู

   และบคุลากรทางการศึกษา การดนตร ีอตุสาหกรรมบรกิาร วทิยาศาสตรสุ์ขภาพทีม่คีุณภาพได ้
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4. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

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

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 383.9816       340.3288       380.7785       421.8603       411.7402       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 251.2075       186.6394       209.9944       226.0762       190.9561       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 132.7741       153.6894       170.7841       195.7841       220.7841       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 132.7741       153.6894       170.7841       195.7841       220.7841       

1. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

สขุภาพและสาขาท่ีขาดแคลน พรอ้มทัง้

การสง่เสรมิการแพทยท์างเลือก

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพี

อสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.9600       41.5119       63.6925       65.1438       13.9303       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          7.4750          0.5000          0.5000          0.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          7.4750          0.5000          0.5000          0.5000          

2. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพี

อสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 60.6946       48.0630       53.8438       59.2283       65.1512       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 65.2841         75.2841         85.2841         95.2841         105.2841       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 65.2841         75.2841         85.2841         95.2841         105.2841       

3. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

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

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษา

ทีไ่ดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพี

อสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 147.8765     80.4061       53.1936       58.5131       64.3645       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 60.9900         65.0000         80.0000         95.0000         110.0000       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 60.9900         65.0000         80.0000         95.0000         110.0000       

4. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํ

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.9730       13.9550       28.2645       31.0910       34.2001       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.0000          6.0000          5.0000          5.0000          5.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.0000          6.0000          5.0000          5.0000          5.0000          

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงานทีม่กีารเผยแพร่

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาทีเ่หน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.7034        2.7034        11.0000       12.1000       13.3100       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

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

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 26.2399     52.4799     52.4799     -              6.9053       

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

1 26.2399       52.4799       52.4799       -                6.9053         

รวมทัง้สิ้น 1 26.2399     52.4799     52.4799     -              6.9053       

เหตผุลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการทีด่าํเนินการไม่แลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  26,239,900  บาท

1. แผนงานพื้นฐาน 186,639,400                 

 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 186,639,400                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

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

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 49.5291             111.2399            -                     25.8704             186.6394            

1. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

49.5291             111.2399            -                     25.8704             186.6394            

ผลผลติที ่1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             24.4075              53.4986                    -                 2.5000              80.4061

ผลผลติที ่2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             19.6356              23.7154                    -                 4.7120              48.0630

ผลผลติที ่3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรส์ุขภาพ

              5.4860              34.0259                    -                 2.0000              41.5119

ผลผลติที ่4 : ผลงานการบรกิารวชิาการ                    -                      -                      -                13.9550              13.9550

ผลผลติที ่5 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

                   -                      -                      -                 2.7034               2.7034

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

             - เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนทีม่คีุณภาพ  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

      8.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

24.4075     53.4986      -            2.5000     80.4061    

24.4075       53.4986        -              2.5000       80.4061      

      8.1.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,285 4,426 3,500 3,500 3,500

 ( 1,267 )

คน 3,285 6,490 3,500 3,500 3,500

 ( 2047 )

คน 26,747 18,730 17,000 17,000 17,000

 ( 11,487 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 26.9075 26.9075 53.1936 58.5131 64.3645

 ( 17.4808 )

8.1  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 186,639,400

                  80,406,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

      8.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 208.8665     145.4061      133.1936     153.5131     174.3645     

ลา้นบาท 147.8765     80.4061        53.1936      58.5131      64.3645      

ลา้นบาท 24.4075       24.4075        42.1936      46.4131      51.0545      

ลา้นบาท 120.9690     53.4986        -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000        2.5000         11.0000      12.1000      13.3100      

ลา้นบาท 60.9900       65.0000        80.0000      95.0000      110.0000     

ลา้นบาท 60.9900       65.0000        80.0000      95.0000      110.0000     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

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

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 80,406,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 24,407,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,452,900             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,854,500              บาท

(2) วสัดุสาํนกังาน 780,000                บาท

(3) วสัดุการศึกษา 13,818,400             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,954,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,954,600              บาท

2. งบลงทนุ 53,498,600             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 53,498,600             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 25,598,600             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,440,000              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 170 หน่วย) 3,440,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑก์ารศึกษา 22,158,600             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 18 รายการ (รวม 153 หน่วย) 15,159,900             บาท

(2) ระบบแสงและเสยีงสาํหรบัหอ้งประชุมใหญ่   แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี

    กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 1,650,000              บาท

(3) ตูส้าขาระบบดจิติอล (ip phone )   แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,102,100              บาท

(4) ชุดเครื่องมอืการวจิยัทางเคมพีื้นฐาน   แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,246,600              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,900,000             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 27,900,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

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

(2) ปรบัปรุงหอ้งประชุมอาคาร 7 ชัน้ 15   แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี

    กรุงเทพมหานคร 1 งาน 13,700,000             บาท

(3) ปรบัปรุงหอ้งประชุมอาคาร 6 ชัน้ 15   แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี

    กรุงเทพมหานคร 1 งาน 11,700,000             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบริการ 1,000,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

   - เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ  

     รองรบัการเปลีย่นแปลงและการพฒันาระยะยาว

8.1.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

19.6356     23.7154      -            4.7120     48.0630    

19.6356       23.7154        -              4.7120       48.0630      

8.1.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 960 960 960 960 960

 ( 595 )

คน 960 1,060 960 960 960

 ( 462 )

คน 4,193 4,350 4,200 4,200 4,200

 ( 2,267 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 26.1266 24.3476 53.8438 59.2283 65.1512

 ( 15.2172 )

8.1.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   48,063,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 125.9787     123.3471      139.1279     154.5124     170.4353     

ลา้นบาท 60.6946       48.0630        53.8438      59.2283      65.1512      

ลา้นบาท 21.4146       19.6356        37.3438      41.0783      45.1862      

ลา้นบาท 34.5680       23.7154        -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท 4.7120        4.7120         16.5000      18.1500      19.9650      

ลา้นบาท 65.2841       75.2841        85.2841      95.2841      105.2841     

ลา้นบาท 65.2841       75.2841        85.2841      95.2841      105.2841     

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

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

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 48,063,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 19,635,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,303,200             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 3,943,200              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 12,960,000             บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 400,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,332,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,332,400              บาท

2. งบลงทนุ 23,715,400             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,715,400             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 12,730,600             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 12,730,600             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 594,100                บาท

(2) ชุดปฏบิตักิารความเป็นเลศิดา้นการวเิคราะหว์สัดุ   แขวงหริญัรูจี

    เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,967,500             บาท

(3) ชุดตรวจวดัและเกบ็ขอ้มลูดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม   แขวงหริญัรูจี

    เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,169,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 10,984,800             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 10,984,800             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 10,984,800             บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 4,712,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,856,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบริการ 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 856,000                บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

   - ส่งเสรมิการแพทยท์างเลอืกดว้ยการพฒันาบคุคลากรดา้นสาธารณสุขใหเ้หมาะสมท ัง้การผลติ 

     และกระจายบคุคลากร

8.1.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

5.4860      34.0259      -            2.0000     41.5119    

5.4860        34.0259        -              2.0000       41.5119      

8.1.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 126 452 400 400 400

 ( 166 )

คน 226 452 400 400 400

 ( 90 )

คน 279 1,111 911 911 911

 ( 578 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 1.6940 7.4860 11.2126 12.6639 13.9303

 ( 0.1874 )

8.1.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ                   41,511,900

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 15.4600       48.9172        64.1925      65.6438      14.4303      

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.9600       41.5119        63.6925      65.1438      13.9303      

      - งบดาํเนินงาน ลา้นบาท 1.6940        5.4860         8.2126       9.0339       9.9373       

      - งบลงทนุ ลา้นบาท 13.2660       34.0259        52.4799      52.4799      -              

      - งบเงนิอดุหนุน ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท -               2.0000         3.0000       3.6300       3.9930       

ลา้นบาท 0.5000        7.4053         0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 0.5000        7.4053         0.5000       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

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

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - เงนิรายได ้

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 41,511,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,486,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,486,000              บาท

(1) วสัดุสาํนกังาน 20,000                  บาท

(2) วสัดุการศึกษา 5,466,000              บาท

2. งบลงทนุ 34,291,000             บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 34,291,000             บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 6,258,200              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 6,258,200              บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท

  รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 2,855,400              บาท

(2) ชุดวดัสญัญาณไฟฟ้ากลา้มเนื้อแบบไรส้าย   แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,172,800              บาท

(3) ชุดตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร ์  แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี

    กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,030,000              บาท

(4) ชุดปฏบิตักิารสรีระวทิยา   แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,200,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 27,767,700             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,239,900             บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏบิตักิาร  แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร

    1 หลงั 26,239,900             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 138,105,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 6,905,300              บาท

 เงนิงบประมาณ 131,199,700            บาท

 ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,239,900             บาท

 ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 52,479,900             บาท

 ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 52,479,900             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,527,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,527,800              บาท

3. งบรายจ่ายอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอนและพฒันาหลกัสูตร 2,000,000              บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

   - เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความรูท้างวชิาการ  ทีเ่ป็นประโยชนต่์อ 

     การพฒันาตนเองและทอ้งถิน่

8.1.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            13.9550    13.9550    

-               -                -              1.0000       1.0000       

-               -                -              12.9550      12.9550      

8.1.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

 ( 2,500 )

โครงการ 14 10 20 20 20

 ( 14 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 24.9730 13.9550 28.2645 31.0910 34.2001

 ( 7.6703 )

ลา้นบาท 30.9730       19.9550        33.2645      36.0910      39.2001      

ลา้นบาท 24.9730       13.9550        28.2645      31.0910      34.2001      

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท 24.9730       13.9550        28.2645      31.0910      34.2001      

ลา้นบาท 6.0000        6.0000         5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 6.0000        6.0000         5.0000       5.0000       5.0000       

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

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

8.1.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการบรกิารวิชาการ                   13,955,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละ

บคุลากรทางการศึกษา

2. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ 13,955,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่ 13,955,000             บาท

1) ค่าใช่จ่ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชีพครู 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 2,447,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการบริการวชิาการ 10,507,800             บาท
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บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

   - การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมถอืเป็นภารกิจหลกัอย่างหนึ่งของสถาบนัอดุมศึกษาทีต่อ้ง

     เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในคุณค่า ความสาํนึก และความภูมใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่

     และของชาตพิรอ้มท ัง้ส่งเสรมิและสบืสาน ศิลปะและวฒันธรรมอนัเป็นมรดกของชาติ

8.1.5.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -            2.7034     2.7034     

-               -                -              2.7034       2.7034       

8.1.5.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 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 11.0000 12.1000 13.3100

 ( 0.2810 )

ลา้นบาท 2.7034        2.7034         11.0000      12.1000      13.3100      

ลา้นบาท 2.7034        2.7034         11.0000      12.1000      13.3100      

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท -               -                -              -              -              

ลา้นบาท 2.7034        2.7034         11.0000      12.1000      13.3100      

ลา้นบาท -               -                -               -               -               

* ผลการดาํเนนิงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดอืน)

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

8.1.5  ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                    2,703,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุวตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ
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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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	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ







