




(29) มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 391 ถงึ 408

1. วสิยัทศัน์ 391

2. พนัธกจิ 391

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 392

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 394

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 394

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 395

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 396

         และผลผลติ/โครงการ

(30) มหาวทิยาลยัราชภฏัสมเด็จเจา้พระยา 409 ถงึ 438

1. วสิยัทศัน์ 409

2. พนัธกจิ 409

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 410

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 413

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 413

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 414

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 415

         และผลผลติ/โครงการ

(ญ)



 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2560 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา เป็นสถาบนัชนันาํแห่งการเรยีนรูใ้นการผลติ  การพฒันาครูและ
บคุลากรทางการศึกษา การดนตร ีอตุสาหกรรมบรกิาร วทิยาศาสตรสุ์ขภาพทมีคุีณภาพ ไดม้าตรฐานสากล 
และเป็นทพีงึของสงัคม

1. ผลติบณัฑติทเีป็นนกัปฏบิตั ิสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม        และการพฒันาประเทศ   2.

พฒันาองคค์วามรูบ้นพนืฐานของการวจิยั เพอืสรา้งนวตักรรมการทาํงาน และการผลติบณัฑติ   3.  เป็น
ศูนยก์ลางการบรกิารวชิาการความรู ้เพอืยกระดบัคุณภาพชีวติของชุมชน   4.  อนุรกัษ ์ส่งเสรมิ สบืสาน
โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม และภูมปิญัญาไทยสู่สากล   5.  บรหิาร
จดัการดว้ยหลกัธรรมาภบิาล พฒันาขดีความสามารถเพอืกา้วสู่ระดบัสากล

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

569,001,100
623,790,900



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

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

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 734.1976       812.6693       743.0572       777.6851       828.5113       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 569.0011       623.7909       544.6688       571.7967       603.8880       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 165.1965       188.8784       198.3884       205.8884       224.6233       

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 165.1965       188.8784       198.3884       205.8884       224.6233       

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทนุ:ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั ลา้นบาท 353.8291 399.8885 422.1126 445.7357 469.3588

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 353.8291     363.8157     422.1126     445.7357     469.3588     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 42.1775         44.8694         47.3694         49.8694         52.3694         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 42.1775         44.8694         47.3694         49.8694         52.3694         

2. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

สขุภาพและสาขาท่ีขาดแคลน พรอ้มทัง้การ

สง่เสรมิการแพทยท์างเลือก

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูใ้ช ้

บณัฑติทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ด ้

งานทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.6010       14.9600       7.6660        8.6660        9.6660        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

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 ้

งานทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 79.7854       60.6946       25.6878       27.1926       26.8560       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 55.2841         65.2841         75.2841         85.2841         95.2841         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 55.2841         65.2841         75.2841         85.2841         95.2841         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

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

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. 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 100.5499     147.8765     33.3976       34.3976       35.3976       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 50.0000         60.9900         55.0000         50.0000         45.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 50.0000         60.9900         55.0000         50.0000         45.0000         

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 14.0922       24.9730       19.0000       19.0000       19.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.0000          6.0000          6.0000          6.0000          6.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.0000          6.0000          6.0000          6.0000          6.0000          

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ

คน 1,029 1,004 1,252 1,141 1,261

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทนุ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.5075        5.9737        6.8048        6.8048        13.6096       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         22.4698         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         22.4698         
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

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

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงานทีม่กีารเผยแพร่

คา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

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        10.0000       10.0000       10.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เพื่อวิจยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:งานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการ 2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยั/นวตักรรมที่

นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อ

สงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยัทีน่าํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9326        2.7940        20.0000       20.0000       20.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 3.0000          3.0000          3.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 -                 3.0000          3.0000          3.0000          

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ
แผนงานพนืฐาน 1 68.2460     -             -             -             40.9900     

1. ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 68.2460       -                -                -                40.9900       

รวม 1 68.2460     -             -             -             40.9900     

เหตผุลความจาํเป็นในการตงังบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพนืฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทตีอ้งดาํเนินการต่อเนือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  68,246,000  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 363,815,700                  

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

2. แผนงานพนืฐาน 259,975,200                  
แผนงานพนืฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 2,794,000                        

แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 254,477,800                     

แผนงานพนืฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลอืมลาํ และสรา้งการเตบิโต
จากภายใน

2,703,400                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

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

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ 90.9230      60.7686      168.8030     268.4079     34.8884      623.7909     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 90.9230      13.2525      -              259.6402     -              363.8157     
2. แผนงานพนืฐานดา้นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-              -              -              2.7940       -              2.7940       

ผลผลติท ี1 : ผลงานวจิยัเพอืสรา้งองค์
ความรู ้

            -               -               -          1.0000             -          1.0000

ผลผลติท ี2 : ผลงานวจิยัเพอืถ่ายทอด
เทคโนโลยี

            -               -               -          1.7940             -          1.7940

3. แผนงานพนืฐานดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-              47.5161      168.8030     5.9737       32.1850      254.4778     

ผลผลติท ี1 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

            -          1.6940       13.2660             -               -         14.9600

ผลผลติท ี2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

            -         21.4146       34.5680             -          4.7120       60.6946

ผลผลติท ี3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น
สงัคมศาสตร์

            -         24.4075     120.9690             -          2.5000     147.8765

ผลผลติท ี4 : ผลงานการบรกิารวชิาการ             -               -               -               -         24.9730       24.9730

โครงการท ี1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
ในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาขนัพนืฐาน

            -               -               -          5.9737             -          5.9737

4. แผนงานพนืฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา
ความยากจน ลดความเหลอืมลาํ และสรา้ง
การเติบโตจากภายใน

-              -              -              -              2.7034       2.7034       

ผลผลติท ี1 : ผลงานทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

            -               -               -               -          2.7034        2.7034

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
396.0066         408.6851         469.4820         495.6051         521.7282         
353.8291         363.8157         422.1126         445.7357         469.3588         
99.5696          90.9230          111.1317         117.9347         124.7377         

12.6124          13.2525          13.2726          13.2927          13.3128          

241.6471         259.6402         297.7083         314.5083         331.3083         

-                   -                   -                   -                   -                   

42.1775          44.8694          47.3694          49.8694          52.3694          
42.1775          44.8694          47.3694          49.8694          52.3694          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                         363,815,700

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 363,815,700 บาท
1. งบบคุลากร 90,923,000            บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจาํ 81,162,300            บาท
1.1.1 เงนิเดือน 75,774,400            บาท

(1) อตัราเดมิ 62,262,400             บาท
งบประมาณทงัสนิ 107,131,800           บาท
เงนินอกงบประมาณ 44,869,400             บาท
เงนิงบประมาณ 62,262,400             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 13,512,000             บาท
1.1.2 คา่จา้งประจาํ 5,387,900              บาท

(1) อตัราเดมิ  18 อตัรา 5,083,000              บาท
(2) เงนิเพมิค่าจา้งประจาํ 304,900                บาท

1.2 คา่จา้งชวัคราว 1,375,200              บาท
1.2.1 คา่จา้งชวัคราว 1,375,200              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 5 อตัรา 1,375,200              บาท
1.3 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 8,385,500              บาท

1.3.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 8,385,500              บาท
(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,385,500              บาท

2. งบดําเนินงาน 13,252,500            บาท
2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,252,500            บาท

2.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,252,500            บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 1,308,000              บาท

(1.1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 17 คน 828,000                บาท
(1.2) เงนิค่าทพีกัผูเ้ชยีวชาญชาวต่างประเทศ 480,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเตม็ขนั 580,000                บาท
(2.1) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเตม็ขนั  10 อตัรา 387,000                บาท
(2.2) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทไีดร้บัค่าจา้งเตม็ขนั 5 อตัรา 193,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง   6 อตัรา 1,905,600              บาท
(4) เงนิประจาํตาํแหน่ง 9,039,600              บาท

(4.1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยั 50 อตัรา 9,039,600              บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 419,300                บาท

(5.1) เงนิประกนัสงัคม(ในฐานะนายจา้ง) 419,300                บาท
3. งบเงนิอดุหนุน 259,640,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 259,640,200           บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 259,640,200           บาท

1 เงนิเดือน 259,640,200           บาท
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(1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายบคุลากร 259,640,200           บาท
(1.1) อตัราเดมิ 258,331,200           บาท
(1.2) อตัราใหม ่10 อตัรา 1,309,000              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
-             -          1.0000     -           1.0000     
-               -             1.0000       -              1.0000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 6 1 12 12 12

 ( 6 )

โครงการ 6 1 12 12 12

 ( 6 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 5.2536 1.0000 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 2.6268 )

ลา้นบาท 0.9326         1.0000      13.0000      13.0000      13.0000      
ลา้นบาท 0.9326         1.0000      10.0000      10.0000      10.0000      
ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9326         1.0000      10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             3.0000        3.0000        3.0000        
ลา้นบาท -               -             3.0000       3.0000       3.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพืนฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                   2,794,000
7.2.1  ผลผลิตที 1 :  ผลงานวิจยัเพือสรา้งองคค์วามรู ้                   1,000,000

 การวจิยั และพฒันาองคค์วามรู ้ภูมปิญัญาและถ่ายทอดสู่สงัคมเพอืการพฒันาทยีงัยนื เพอืมงีานวจิยัสรา้งองค์
ความรูท้เีหมาะสมกบัการพฒันาทอ้งถนิและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสิน
1. ดาํเนินงานวจิยัเพอืสรา้งองคค์วามรู ้

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

เชิงปริมาณ : โครงการวจิยั

เชิงปริมาณ : โครงการวจิยัทแีลว้เสร็จ

เชิงคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทกีาํหนด

เชิงเวลา : โครงการวจิยัทแีลว้เสร็จภายในระยะเวลาที

เชิงตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัทไีดร้บัจดัสรร

รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพอืสรา้งองคค์วามรู ้ 1,000,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 1,000,000              บาท
1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการวจิยัเพอืชุมชนทอ้งถนิ 1,000,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
-             -          1.7940     -           1.7940     
-               -             1.7940       -              1.7940       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 2 10 10 10

 ( - )

โครงการ 2 10 10 10

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 1.7940 10.0000 10.0000 10.0000

 ( - )

ลา้นบาท -                1.7940      10.0000      10.0000      10.0000      
ลา้นบาท -                1.7940      10.0000      10.0000      10.0000      
ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               1.7940      10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2.2  ผลผลิตที 2 :  ผลงานวิจยัเพือถ่ายทอดเทคโนโลยี                   1,794,000

 การวจิยั และเพอืถ่ายทอดเทคโนโลย ีภูมปิญัญาและถ่ายทอดสู่สงัคมเพอืการพฒันาทยีงัยนื เพอืใหม้ผีลงานวจิยัที
เป็นนวตักรรม และเป็นผลของการวจิยัทตีอบสนองต่อความตอ้งการทอ้งถนิ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสิน
1. ดาํเนินงานวจิยัเพอืถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

เชิงปริมาณ : โครงการวจิยั

เชิงปริมาณ : โครงการวจิยัทแีลว้เสร็จ

เชิงคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทกีาํหนด

เชิงคุณภาพ : โครงการวจิยัทแีลว้เสร็จภายในระยะเวลาที

เชิงตน้ทนุ :  ค่าใชจ่้ายของการวจิยัทไีดร้บัจดัสรร

รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ

420



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพอืถา่ยทอดเทคโนโลยี 1,794,000 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 1,794,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 1,794,000              บาท
1) เงนิอุดหนุนวจิยัเพอืถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,794,000              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
1.6940      13.2660  -           -           14.9600   
1.6940         13.2660     -              -              14.9600      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 20 126 226 226 226

 ( 20 )

คน 36 226 226 226 226

 ( 36 )

คน 74 279 279 279 279

 ( 74 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 0.6860 1.6940 7.6660 8.6660 9.6660

 ( 0.1692 )

ลา้นบาท 11.1010        15.4600     8.1660        9.1660        10.1660      
ลา้นบาท 10.6010        14.9600     7.6660        8.6660        9.6660        
ลา้นบาท 0.6860         1.6940      4.6660       5.6660       6.6660       

ลา้นบาท 9.9150         13.2660     -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             3.0000       3.0000       3.0000       

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        
ลา้นบาท 0.5000         0.5000      0.5000       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3  แผนงานพืนฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน                254,477,800
7.3.1  ผลผลิตที 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ                  14,960,000

 ส่งเสริมการแพทยท์างเลอืกดว้ยการพฒันาบคุคลากรดา้นสาธารณสุขใหเ้หมาะสมทงัการผลติ และกระจายบคุคลากร

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสิน
1. จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาทเีขา้ใหม่

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาทคีงอยู่

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชิงเวลา :  ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

เชิงตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทไีดร้บั

รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 14,960,000 บาท
1. งบดําเนินงาน 1,694,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,694,000              บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,694,000              บาท

(1) วสัดุสาํนกังาน 20,000                 บาท
(2) วสัดุการศึกษา 1,674,000              บาท
งบประมาณทงัสนิ 2,174,000              บาท
เงนินอกงบประมาณ 500,000                บาท
เงนิงบประมาณ 1,674,000              บาท

2. งบลงทนุ 13,266,000            บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิก่อสรา้ง 13,266,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 13,266,000            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 13,266,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 3,736,000              บาท
รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(1.1) หุน่จาํลองฝึกทกัษะทางการพยาบาล แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 ชุด 490,000                บาท
(1.2) หุน่ฝึกการฉีดยากลา้มเนือสะโพกมกีายวภิาคภายในมสีญัญาน 

แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 ชุด 440,000                บาท
(1.3) หุน่ฝึกการทาํคลอดไฟฟ้า แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 456,000                บาท
(1.4) หุน่ฝึกการตรวจครรภ ์แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 130,000                บาท
(1.5) ชุดฝึกการฟงัเสยีงในร่างกาย(ผูใ้หญ่)samII แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุี
 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 650,000                บาท
(1.6) หุน่จาํลองช่วยฟืนคนืชีพแบบมสีญัญานfamily pack แขวงหริญัรูจ ี
เขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 3 ชุด 186,000                บาท
(1.7) หุน่จาํลองทารกคลอดก่อนกาํหนด แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 54,000                 บาท

(1.8) ตูเ้ก็บสารเคม ีแขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ตู ้ 460,000                บาท
(1.9) เครืองสลายผนงัเซลลโ์ดยความถสูีง แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครือง 450,000                บาท
(1.10) เครืองยูว-ีวสิเิบลิสเปคโตรโฟโตมเิตรอร ์แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 420,000                บาท
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(2) ชุดเครืองมอืทดสอบฤทธิและประสทิธิภาพยาจากสมนุไพร แขวงหริญัรูจ ี
เขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,500,000              บาท
(3) เครืองเหวยีงสารใหต้กตะกอนความเร็วสูง อุณหภูมติาํ แขวงหริญัรูจ ีเขต
ธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,980,000              บาท
(4) เครืองถ่ายภาพแผน่สารเรอืงแสงดว้ยเทคนิคเคมลูิมเินสเซนต ์แขวงหริญัรูจี
 เขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครือง 1,800,000              บาท
(5) กลอ้งจลุทรรศน ์5 คนดูพรอ้มชุดถ่ายทอดสญัญาณภาพ แขวงหริญัรูจ ีเขต
ธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,250,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
21.4146     34.5680  -           4.7120     60.6946   
21.4146       34.5680     -              4.7120       60.6946      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 743 960 960 960 960

 ( 643 )

คน 1,150 960 960 960 960

 ( 960 )

คน 3,814 4,193 4,000 4,000 4,000

 ( 3,814 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 28.7066 26.1266 25.6878 27.1926 26.8560

 ( 10.0070 )

ลา้นบาท 135.0695      125.9787   100.9719     112.4767     122.1401     
ลา้นบาท 79.7854        60.6946     25.6878      27.1926      26.8560      
ลา้นบาท 23.9946       21.4146     19.6878      21.1926      20.8560      

ลา้นบาท 51.0788       34.5680     -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.7120         4.7120      6.0000       6.0000       6.0000       

ลา้นบาท 55.2841        65.2841     75.2841      85.2841      95.2841      
ลา้นบาท 55.2841       65.2841     75.2841      85.2841      95.2841      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.2  ผลผลิตที 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  60,694,600

 เพอืจดัการเรียนการสอนและผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีมีคุีณภาพ  รองรบัการเปลยีนแปลง
และการพฒันาระยะยาว

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสิน
1. จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาทเีขา้ใหม่

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาทคีงอยู่

เชิงปริมาณ :  ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชิงคุณภาพ :  ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชิงตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทไีดร้บั

รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 60,694,600 บาท
1. งบดําเนินงาน 21,414,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,082,200            บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,082,200            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,943,200              บาท
(1.1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 3,943,200              บาท

(2) วสัดุการศึกษา 14,739,000             บาท
งบประมาณทงัสนิ 75,023,100             บาท
เงนินอกงบประมาณ 60,284,100             บาท
เงนิงบประมาณ 14,739,000             บาท

(3) วสัดุสาํนกังาน 400,000                บาท
งบประมาณทงัสนิ 5,400,000              บาท
เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท
เงนิงบประมาณ 400,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 2,332,400              บาท
1.2.1 คา่สาธารณูปโภค 2,332,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,332,400              บาท
2. งบลงทนุ 34,568,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิก่อสรา้ง 34,568,000            บาท
2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 15,242,600            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 15,242,600             บาท
(1) ชุดปฏบิตักิารพลงังานทดแทนทางชีวภาพ แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10,000,000             บาท
(2) ชุดปฏบิตักิารเพาะเลยีงเนือเยอื แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,910,000              บาท
(3) ชุดกลอ้งจลุทรรศนส์าํหรบัปฏบิตักิารพนืฐานทางชีววทิยา แขวงหริญัรูจ ี
เขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,400,000              บาท
(4) ชุดปฏบิตักิารเคมเีชิงฟิสกิส ์แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,932,600              บาท

2.1.2 คา่ทดิีนและสงิก่อสรา้ง 19,325,400            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ 19,325,400             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่
 10 ลา้นบาท 19,325,400             บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต ์

แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 2,455,500              บาท
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(1.2) ปรบัปรุงหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม
 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 7,700,000              บาท

(1.3) ปรบัปรุงและพฒันาหอ้งปฏบิตักิารระบบควบคุมการผลติอตัโนมตัิ
ทางอุตสาหกรรม แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 6,000,000              บาท
(1.4) ปรบัปรุงหอ้งประชุมจนัทรมณฑล แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 งาน 1,224,900              บาท
(1.5) ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารสาํหรบัพฒันาผูเ้ชยีวชาญดา้นคอมพวิเตอร ์
แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 1,945,000              บาท

3. งบรายจา่ยอนื 4,712,000              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศกึษา 1,856,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 2,000,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ 856,000                บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
24.4075     ######## -           2.5000     147.8765  
24.4075       120.9690   -              2.5000       147.8765     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 6,393 4,285 3,500 3,500 3,500

 ( 6,000 )

คน 5,865 3,285 3,500 3,500 3,500

 ( 5,565 )

คน 22,688 26,747 25,000 25,000 25,000

 ( 22,188 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 27.3284 26.9075 33.3976 34.3975 35.3976

 ( 21.0990 )

ลา้นบาท 150.5499      208.8665   88.3976      84.3976      80.3976      
ลา้นบาท 100.5499      147.8765   33.3976      34.3976      35.3976      
ลา้นบาท 24.8284       24.4075     27.3976      28.3976      29.3976      

ลา้นบาท 73.2215       120.9690   -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      6.0000       6.0000       6.0000       

ลา้นบาท 50.0000        60.9900     55.0000      50.0000      45.0000      
ลา้นบาท 50.0000       60.9900     55.0000      50.0000      45.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.3  ผลผลิตที 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                147,876,500

 เพอืจดัการเรียนการสอนและผลติกาํลงัคนทมีคุีณภาพ  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสิน
1. จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาทเีขา้ใหม่

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาทคีงอยู่

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรือศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชิงคุณภาพ :  ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชิงตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทไีดร้บั

รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 147,876,500 บาท
1. งบดําเนินงาน 24,407,500            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,452,900            บาท
1.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,452,900            บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,854,500              บาท
(1.1) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ/์สงิก่อสรา้ง 275,400                บาท
(1.2) ค่าจา้งเหมาบาํรุงรกัษาลฟิท์ 1,000,000              บาท
(1.3) ค่าจา้งเหมารกัษาความปลอดภยั 1,579,100              บาท

(2) วสัดุสาํนกังาน 780,000                บาท
งบประมาณทงัสนิ 15,780,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท
เงนิงบประมาณ 780,000                บาท

(3) วสัดุการศึกษา 13,818,400             บาท
1.2 คา่สาธารณูปโภค 6,954,600              บาท

1.2.1 คา่สาธารณูปโภค 6,954,600              บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 6,954,600              บาท
งบประมาณทงัสนิ 31,954,600             บาท
เงนินอกงบประมาณ 25,000,000             บาท
เงนิงบประมาณ 6,954,600              บาท

2. งบลงทนุ 120,969,000           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสงิก่อสรา้ง 120,969,000           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 26,644,500            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 26,644,500             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 1 ลา้นบาท 5,896,700              บาท
รวม 24 รายการ (รวม 75 หน่วย)

(1.1) ระบบโปรแกรมหอ้งสมดุอตัโนมตัสิาํเร็จรูป และสบืคน้ออนไลนบ์น
อนิเตอรเ์น็ต แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 150,000                บาท
(1.2) ครุภณัฑห์อ้งสมดุ แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร
 1 ชุด 514,400                บาท
(1.3) ชุดอุปกรณ์สาํหรบัการเรยีนการสอนศิลปะอนืๆ แขวงหริญัรูจ ีเขต
ธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 492,700                บาท
(1.4) กลอ้งจลุทรรศน ์ชนิด 2 ตา  แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 15 ตวั 750,000                บาท
(1.5) ชุดหอ้งปฏบิตักิารทางชีววทิยา แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 118,800                บาท
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(1.6) สนามแบดมนิตนัพนืยางสงัเคราะห ์แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 2 สนาม 192,600                บาท
(1.7) เครืองยงิลูกปิงปอง แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10 เครือง 300,000                บาท
(1.8) ชุดอุปกรณ์กีฬาเทเบลิเทนนิส แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10 ชุด 300,000                บาท
(1.9) ระนาดเอก ผนืไมช้ิงชนั แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 24,000                 บาท
(1.10) ซอดว้ง ไมช้ิงชนัประกอบไมพ้ดุ พรอ้มถงุใส่ซอ แขวงหริญัรูจ ีเขต
ธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 คนั 17,500                 บาท
(1.11) เครืองฉายภาพ 3 มติ ิแขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 6 เครือง 144,000                บาท
(1.12) เครืองมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาด 3,500 ANSI 

Lumens แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 6 เครือง 234,000                บาท
(1.13) ชุดยนืเครืองทศกณัฐ ์แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 85,000                 บาท
(1.14) ชุดยนืเครืองหนุมาน แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 65,000                 บาท
(1.15) ชุดยนืเครืองนางสุพรรณมจัฉา แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 55,000                 บาท
(1.16) ชุดยนืเครืองพระราม แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 70,000                 บาท
(1.17) ชุดยนืเครืองพระลกัษมณ์ แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 70,000                 บาท
(1.18) หอ้งปฏบิตักิารหลกัสูตรนานาชาต ิแขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 หอ้ง 336,700                บาท
(1.19) อุปกรณ์กระจายสญัญาณภาพและเสยีงไรส้าย แขวงหริญัรูจ ีเขต
ธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 3 ชุด 597,000                บาท
(1.20) ชุดการแสดงดนตรไีทย แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 งาน 390,000                บาท
(1.21) ตูเ้ก็บเครืองดนตร ีแขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 4 ตู ้ 140,000                บาท
(1.22) คลารเิน็ตBb (Bb Clarinet) แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 2 เครือง 300,000                บาท
(1.23) คลารเิน็ต A (A Clarinet) แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง 200,000                บาท
(1.24) บาสซูน(Bassoon)  แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 เครือง 350,000                บาท
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(2) ครุภณัฑป์ระกอบหอ้งเรยีน แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,455,000              บาท
(3) ชุดปฏบิตักิารทางภาษา แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1
 ชุด 2,763,600              บาท
(4) ชุดผลติรายการโทรทศันเ์พอืการศึกษา แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,749,000              บาท
(5) ชุดอุปกรณ์สาํหรบัการเรยีนการสอนศิลปะ แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,470,000              บาท
(6) เครืองดนตรแีละอุปกรณ์สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนดนตรตีะวนัตก 
แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,856,500              บาท
(7) เครืองดนตรแีละอุปกรณ์สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนดนตรไีทย แขวง
หริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,269,000              บาท
(8) ชุดปฏบิตักิารสอนวชิาฟิสกิสข์นัสูง แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 1,090,600              บาท
(9) ชุดปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์วัไป แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 2,572,000              บาท
(10) ชุดปฏบิตักิารทางจลุชีววทิยา แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 1,522,100              บาท

2.1.2 คา่ทดิีนและสงิก่อสรา้ง 94,324,500            บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบ 90,294,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสงิก่อสรา้งประกอบทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่
 10 ลา้นบาท 22,048,500             บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

(1.1) ปรบัปรุงหอ้งสาํนกังาน แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 1 งาน 985,000                บาท
(1.2) ทาสภีายนอกอาคาร จาํนวน 4  หลงั แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 2,500,000              บาท
(1.3) ก่อสรา้งรวัและเทพนืดา้นหลงัอาคาร 10 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 1,000,000              บาท
(1.4) ปรบัปรุงฝ้าเพดานหอ้งประชุมอาคาร 1 ชนั 4 แขวงหริญัรูจ ีเขต
ธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 2,500,000              บาท
(1.5) ทาํหลงัคาบรเิวณหนา้ลานประชาสมัพนัธ ์แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 370,000                บาท
(1.6) ปรบัปรุงหอ้งประชุมบณุฑรกิ ชนั 7 อาคาร 8 แขวงหริญัรูจ ีเขต
ธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 1,200,000              บาท
(1.7) ปรบัปรุงหอ้งประชุมราชาวด ีชนั 6 อาคาร 8 แขวงหริญัรูจ ีเขต
ธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 1,400,000              บาท
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(1.8) ปรบัปรุงหอ้งนํา้ ช ัน้ 2, 4, 6, 7 อาคาร 8 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 1 งาน 1,800,000              บาท

(1.9) ปรบัปรุง ช ัน้ 4 อาคาร 8 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร

 1 งาน 1,400,000              บาท

(1.10) ปรบัปรุงหอ้ง LEARNING COMMONS  ช ัน้ 1 อาคาร 8 แขวงหริญัรูจี

 เขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 150,000                 บาท

(1.11) ปรบัปรุงลานโลง่ช ัน้ 4 อาคาร 30 เป็นหอ้งปฏบิตกิารการสอนและ

หอ้งปฏบิตักิารพลศึกษา แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 7,000,000              บาท

(1.12) ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารภาษาไทย แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 1 งาน 400,000                 บาท

(1.13) ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารผลติรายการโทรทศันเ์พือ่การศึกษา แขวงหริญัรูจ ี

เขตธนบรุ ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 หอ้ง 951,800                 บาท

(1.14) ปรบัปรุงหอ้งพกัอาจารยส์าขาสงัคมศึกษา แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ี

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 งาน 77,700                  บาท

(1.15) งานปรบัปรุงหอ้งโถง ช ัน้ 8 อาคาร 10 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 1 งาน 314,000                 บาท

(2) อาคารฝึกปฏบิตักิารทางวชิาชพีครู แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุุงเทพมหานคร 1

 หลงั 68,246,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 163,960,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 40,990,000             บาท

เงนิงบประมาณ 122,970,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 24,750,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 29,974,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 68,246,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,030,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10

 ลา้นบาท 4,030,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) งานปรบัปรุงหอ้งดาดฟ้า อาคาร 10 แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 1 งาน 4,030,000              บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท
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บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
-             -          -           24.9730   24.9730   
-               -             -              1.0000       1.0000       

-               -             -              11.1623      11.1623      

-               -             -              12.8107      12.8107      

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 2,400 2,500 2,500 2,500 2,500

 ( 2,000 )

โครงการ 8 14 14 14 14

 ( 8 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 14.0922 24.9730 19.0000 19.0000 19.0000

 ( 4.9472 )

ลา้นบาท 20.0922        30.9730     25.0000      25.0000      25.0000      
ลา้นบาท 14.0922        24.9730     19.0000      19.0000      19.0000      
ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.0922       24.9730     19.0000      19.0000      19.0000      

ลา้นบาท 6.0000         6.0000      6.0000        6.0000        6.0000        
ลา้นบาท 6.0000         6.0000      6.0000       6.0000       6.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.4  ผลผลิตที 4 :  ผลงานการบริการวิชาการ                  24,973,000

 เพอืสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ร้บับริการไดร้บัความรูท้างวชิาการ  ทเีป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองและทอ้งถนิ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสิน
1. การเพมิความแขง็แกร่งทางวชิาชีพครู คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการ
2. เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

เชิงปริมาณ : ผูเ้ขา้รบับริการ

เชิงปริมาณ : โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับริการ

เชิงเวลา : งานบริการวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที

เชิงตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทไีดร้บั

รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ 24,973,000 บาท
1. งบรายจา่ยอนื 24,973,000            บาท

1) ค่าใช่จ่ายในการจดัการศึกษาเพอืพฒันาวชิาชีพครู 1,000,000              บาท
2) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนืองมาจากพระราชดาํรฯิ 2,447,200              บาท
3) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 8,715,100              บาท

งบประมาณทงัสนิ 14,715,100             บาท
เงนินอกงบประมาณ 6,000,000              บาท
เงนิงบประมาณ 8,715,100              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพการใชภ้าษาองักฤษเพอืการสอืสาร 12,810,700             บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานทีดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)
7.3.5.4   วงเงินทงัสินของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
-             -          5.9737     -           5.9737     
-               -             5.9737       -              5.9737       

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงิน

เรมิตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

คน 1,125 1,004 1,252 1,141 1,261

 ( 1,125 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 35.3716        17.2086     18.0397      18.0397      36.0794      
ลา้นบาท 12.9018        5.9737      6.8048        6.8048        13.6096      
ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.9018       5.9737      6.8048       6.8048       13.6096      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 22.4698        11.2349     11.2349      11.2349      22.4698      
ลา้นบาท 22.4698       11.2349     11.2349      11.2349      22.4698      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.5  โครงการที 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาขนัพืนฐาน

                  5,973,700

 เพอืใหน้กัเรียนทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายสาํหรบัรายการหนงัสอืเรียนอุปกรณ์การเรียนและ
เครืองแบบนกัเรียนทรีฐัใหก้ารสนบัสนุน

 โรงเรียนสาธิต  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

                 124,739,000
                  46,094,700

                  78,644,300

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสิน
1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

เชิงปริมาณ : นกัเรียนทไีดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน

เชิงคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจทไีดร้บัการ

รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตงัแต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาขนัพนืฐาน 5,973,700 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 5,973,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 5,973,700              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขนัพนืฐาน 5,973,700              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 911,600                บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรยีน 462,100                บาท
1.3) ค่าเครืองแบบนกัเรยีน 464,200                บาท
1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,348,800              บาท

งบประมาณทงัสนิ 14,583,700             บาท
เงนินอกงบประมาณ 11,234,900             บาท
เงนิงบประมาณ 3,348,800              บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 787,000                บาท
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บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
-             -          -           2.7034     2.7034     
-               -             -              2.7034       2.7034       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงิน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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 2.07034 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 2.0000 )

ลา้นบาท 2.7034         2.7034      10.0000      10.0000      10.0000      
ลา้นบาท 2.7034         2.7034      10.0000      10.0000      10.0000      
ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.7034         -             -              -              -              

ลา้นบาท -               2.7034      10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              
* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2560 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.4  แผนงานพืนฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือมลาํ และสรา้งการเติบโตจาก
ภายใน

                  2,703,400

7.4.1  ผลผลิตที 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                   2,703,400

 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมถอืเป็นภารกิจหลกัอย่างหนึงของสถาบนัอุดมศึกษาทตีอ้งเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ในคุณค่า ความสาํนึก และความภูมใิจในวฒันธรรมของทอ้งถนิและของชาตพิรอ้มทงัส่งเสริมและสบืสาน ศิลปะและ
วฒันธรรมอนัเป็นมรดกของชาต ิเพอือนุรกัษ ์ส่งเสริม สบืสานมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถนิ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

รวมทงัสิน
1. ส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัชีวดั/
แหล่งเงิน

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวฒันธรรม

เชิงปริมาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการทบีรรลุวตัถปุระสงค์

เชิงเวลา : โครงการทแีลว้เสร็จตามระยะเวลาทกีาํหนด

เชิงตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทไีดร้บั

รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,703,400 บาท
1. งบรายจา่ยอนื 2,703,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 2,703,400              บาท
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	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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