




                                                                                                                                   หน้า

กระทรวงศึกษาธิการ (๓) 1 ถึง 504

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 1 ถึง 21
1. วสิยัทศัน์ 1
2. พนัธกจิ 1
3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 2
   การรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ
4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5
จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5
   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 6
   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย
7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 7

            และผลผลติ/โครงการ

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 23 ถึง 48
1. วสิยัทศัน์ 23
2. พนัธกจิ 23
3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 24
   การรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ
4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 27
จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 27
   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 28
   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย
7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 29

            และผลผลติ/โครงการ

สารบญั



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

4. ส่งเสรมิและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยสู่สากล

5. บรหิารจดัการมหาวทิยาลยัดว้ยหลกัธรรมาภบิาล  

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาเป็นมหาวทิยาลยัคุณภาพไดม้าตรฐานสากล

1. สรา้งบณัฑติคุณภาพสู่สงัคม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

582,598,300                

575,116,100                

2. วจิยั สรา้งองคค์วามรู ้นวตักรรม และงานสรา้งสรรค ์ 

3. บรกิารวชิาการเพือ่พฒันาไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ 
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 714.5285        774.0220        506.8536        463.1866        492.1866        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 582.5983        575.1161        341.5695        287.9025        306.9025        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 131.9302        198.9059        165.2841        175.2841        185.2841        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 131.9302       198.9059       165.2841       175.2841       185.2841       

1. นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั มีสว่น

ร่วมในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์และพฒันา

ความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการที่

ดาํเนินการ โครงการ 4 4 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการที่บรรลุ

วตัถปุระสงค์ รอ้ยละ 80 80 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.1450        8.1450        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พรอ้มทัง้การ

สง่เสรมิการแพทยท์างเลอืก

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้าน

ทาํตรงสาขา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูใ้ช ้

บณัฑติที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.9298       10.6010       3.6660        4.6660        5.6660        

 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. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 

ระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 257.5146     199.5172     211.6575     223.2365     236.2365     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.2841         78.6598         60.2841         70.2841         80.2841         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.2841         78.6598         60.2841         70.2841         80.2841         

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 269.1161     334.6472     73.2460       5.0000        5.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 63.9112         92.5112         95.5000         95.5000         95.5000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 63.9112         92.5112         95.5000         95.5000         95.5000         

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.9472        5.9472        25.0000       25.0000       25.0000       

 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. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ คน 1,246 1,252 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิตน้ทุน:ผูป้กครองของผูเ้รยีนไดล้ด

ภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

จากรฐั รอ้ยละ 100 100 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.3943        6.5075        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         -                 -                 -                 

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ: ผลงานที่มกีารเผยแพร่

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 5 5 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.7026        2.7034        10.0000       10.0000       10.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ: งานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ โครงการ 2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ผลงานวจิยั/นวตักรรมที่

นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อ

สงัคม ชมุชน รอ้ยละ 60 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.8487        7.0476        18.0000       20.0000       25.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 10.0000         10.0000         3.0000          3.0000          3.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 10.0000         10.0000         3.0000          3.0000          3.0000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 29.9740     68.2460     -              -              40.9900     

รวม 1 29.9740      68.2460      -              -              40.9900      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  29,974,000  บาท

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 8,145,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 550,712,600                 

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,507,500                    

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,703,400                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 7,047,600                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 99.5696       62.1214       134.2153     266.0506     13.1592       575.1161     

1. แผนงาน :  สง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

-               -               -               8.1450        -               8.1450        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           8.1450              -           8.1450

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

99.5696       62.1214       134.2153     241.6471     13.1592       550.7126     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           0.6860         9.9150              -                -          10.6010

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       24.8477        24.1842        51.0788        94.6945         4.7120      199.5172

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       74.7219        37.2512        73.2215      146.9526         2.5000      334.6472

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการบรกิารวชิาการ              -                -                -                -           5.9472         5.9472

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               6.5075        -               6.5075        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           6.5075              -           6.5075

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               2.7034        -               2.7034        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           2.7034              -           2.7034

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               7.0476        -               7.0476        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           5.2536              -           5.2536

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           1.7940              -           1.7940

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1 โครงการท่ี 1 :  โครงการเตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.1.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2559)

7.1.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           8.1450      -             8.1450      

-              -                -             8.1450        -              8.1450        

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 8,000 8,000

 ( 6,000 )

รอ้ยละ 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 17.1450        8.1450       -               -               -               

ลา้นบาท 17.1450        8.1450       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 17.1450        8.1450      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.1 แผนงาน : สง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                     8 ,145,000

                    8 ,145,000

เพือ่ยกระดบั และพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมทัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสตินกัศึกษา 

บคุลากรทางการศึกษา

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

                    25 ,159,500

                    25 ,159,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะทางภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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8,145,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,145,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,145,000              บาท

1) เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 8,145,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.6860       9.9150     -             -             10.6010     

-              0.6860         9.9150      -              -              10.6010      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 11 20  - 25 36

 ( - )

คน 36 36 36 36 36

 ( - )

คน 58 74 110 121 121

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 0.9080 0.6860 3.6660 4.6660 5.6660

 ( 0.6537 )

ลา้นบาท 23.4298        11.1010     4.1660        5.1660        6.1660        

ลา้นบาท 22.9298        10.6010     3.6660        4.6660        5.6660        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9080         0.6860      3.6660        4.6660        5.6660        

ลา้นบาท 22.0218        9.9150      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         0.5000       0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                 550 ,712,600

                  10 ,601,000

ส่งเสรมิการแพทยท์างเลอืกดว้ยการพฒันาบคุคลากรดา้นสาธารณสุขใหเ้หมาะสม

ทัง้การผลติ และกระจายบคุคลากร

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

งบรายจา่ย

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 10,601,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 686,000         บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 686,000         บาท

(1) วสัดุสาํนกังาน 20,000           บาท

(2) วสัดุการศึกษา 666,000         บาท

2. งบลงทนุ 9,915,000       บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 9,915,000       บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 5,000,000       บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,000,000       บาท

(1) ชดุสาํรวจและอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืสมนุไพรในตาํรบัยาไทย 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 5,000,000       บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 4,915,000       บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,915,000       บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 4,915,000       บาท
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7.2.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

24.8477     24.1842      51.0788   94.6945     4.7120      199.5172   

24.8477      24.1842        51.0788     94.6945      4.7120        199.5172     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 818 743 866 786 1,150

 ( - )

คน 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

 ( - )

คน 3,407 3,814 4,098 4,462 4,462

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 181.0440 148.4384 160.8380 165.8480 170.8580

 ( 131.0866 )

ลา้นบาท 297.7987       278.1770    271.9416     293.5206     316.5206     

ลา้นบาท 257.5146       199.5172    211.6575     223.2365     236.2365     

ลา้นบาท 25.3554        24.8477     30.3554      32.3554      34.3554      

ลา้นบาท 23.7218        24.1842     25.3190      26.3190      27.3190      

ลา้นบาท 76.4709        51.0788     -              -              -              

ลา้นบาท 127.2545      94.6945     142.9831     151.5621     161.5621     

ลา้นบาท 4.7120         4.7120      13.0000      13.0000      13.0000      

ลา้นบาท 40.2841        78.6598     60.2841       70.2841       80.2841       

ลา้นบาท 40.2841        78.6598     60.2841      70.2841      80.2841      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                 199 ,517,200

เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ  

รองรบัการเปลีย่นแปลงและการพฒันาระยะยาว

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 199,517,200 บาท

1. งบบคุลากร 24,847,700     บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 21,210,800     บาท

1.1.1 เงนิเดือน 21,210,800     บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,636,900      บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,184,200     บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,851,800     บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,943,200       บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 189,600         บาท

(3) วสัดุการศึกษา 17,319,000     บาท

(4) วสัดุสาํนกังาน 400,000         บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,332,400      บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,332,400       บาท

3. งบลงทนุ 51,078,800     บาท

3.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 51,078,800     บาท

3.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 33,207,800     บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน 695,500         บาท

(1) ครุภณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 695,500         บาท

3.1.1.2 ครุภณัฑก์ารศึกษา 32,512,300     บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย) 4,560,000       บาท

(2) เครื่องตรวจวเิคราะหห์าสารเคมอีตัโนมตั ิ

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 2 ชดุ 6,000,000       บาท

(3) เครื่องแกส๊โครมาโตกราฟี (Gas Chromatography) 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,750,000       บาท

(4) เครื่องทดสอบลกัษณะเนื้อสมัผสัอาหาร 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,078,000       บาท

(5) ชดุเครื่องมอืปฏบิตักิารชวีโมเลกลุเพือ่การเกษตร 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 2,974,300       บาท

(6) ชดุเครื่องมอืสาํหรบัเตรยีมตวัอย่างเพือ่การวเิคราะหค์ุณภาพอาหาร 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,750,000       บาท

(7) หอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิการออกแบบและจาํลองการทาํงานระบบไฟฟ้า  เครื่องกลการผลติ

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,650,000       บาท

(8) หุ่นจาํลองอาจารยใ์หญ่ แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 2 ชดุ 6,000,000       บาท
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(9) ชดุปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทางอาหารและอตุสาหกรรม 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 1,900,000       บาท

(10) ชดุปฏบิตักิารพนัธุวศิวกรรมข ัน้สูง 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 4,850,000       บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 17,871,000     บาท

3.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,871,000     บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท  รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 17,871,000     บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 94,694,500     บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 94,694,500     บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 94,694,500     บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 4,712,000      บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา 1,856,000       บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 2,000,000       บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ 856,000         บาท
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7.2.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

74.7219     37.2512      73.2215   146.9526   2.5000      334.6472   

74.7219      37.2512        73.2215     146.9526     2.5000        334.6472     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,931 6,393 4,803 3,898 2,923

 ( - )

คน 1,723 5,865 5,865 5,865 5,865

 ( - )

คน 23,216 22,688 23,750 25,717 28,659

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 250.8810 261.4257 315.4560 320.4560 325.4560

 ( 147.3450 )

ลา้นบาท 333.0273       427.1584    168.7460     100.5000     100.5000     

ลา้นบาท 269.1161       334.6472    73.2460       5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 69.2316        74.7219     5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 32.3676        37.2512     -              -              -              

ลา้นบาท 56.3468        73.2215     68.2460      -              -              

ลา้นบาท 108.6701      146.9526    -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      -              -              -              

ลา้นบาท 63.9112        92.5112     95.5000       95.5000       95.5000       

ลา้นบาท 63.9112        92.5112     95.5000      95.5000      95.5000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                 334 ,647,200

เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนทีม่คีุณภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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334,647,200 บาท

1. งบบคุลากร 74,721,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 69,246,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 64,057,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,188,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,246,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,229,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 37,251,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,296,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,296,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,308,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 387,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่ง 8,439,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนค่าจา้งประจาํเต็มข ัน้ 193,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,275,400              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 189,600                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 780,000                บาท

(9) วสัดกุารศึกษา 13,818,400             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,954,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,954,600              บาท

3. งบลงทนุ 73,221,500             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 73,221,500             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 26,742,900             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 10,000,000             บาท

(1) กลอ้งวงจรปิด CCTV (พรอ้มตดิตัง้) 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร 10,000,000             บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 16,742,900             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 12 รายการ (รวม 121 หน่วย) 12,981,800             บาท

(2) ทมิปาน ีแขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(3) ชดุเครือ่งมอืหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรท์ ัว่ไป 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,141,100              บาท

(4) ชดุกลอ้งจลุทรรศนแ์บบสเตอรโิอ 

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,120,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 46,478,600             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,431,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,457,500              บาท

(2) อาคารฝึกปฏบิตักิารทางวชิาชพีครู 

    แขวงหริญ้รูจ ีเขตธนบรุ ีกรุงุเทพมหานคร 1 หลงั 29,974,000             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 ผูกพนังบประมาณ 68,246,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 14,047,100             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ

    ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 14,047,100             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 146,952,600           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 146,952,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 146,952,600            บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท
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7.2.4 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             5.9472      5.9472      

-              -                -             -              1.0000       1.0000       

-              -                -             -              4.9472       4.9472       

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,400 2,400 2,500 2,700 3,000

 ( 800 )

โครงการ 8 8 10 15 20

 ( 4 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 5.9472 5.9472 15.0000 20.0000 25.0000

 ( 3.2332 )

ลา้นบาท 11.9472        11.9472     31.0000      31.0000      31.0000      

ลา้นบาท 5.9472         5.9472      25.0000      25.0000      25.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.9472         5.9472      25.0000      25.0000      25.0000      

ลา้นบาท 6.0000         6.0000      6.0000        6.0000        6.0000        

ลา้นบาท 6.0000         6.0000      6.0000       6.0000       6.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                   5,947,200

เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความรูท้างวชิาการ  ที่เป็นประโยชน์

ต่อการพฒันาตนเองและทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการบรกิารวชิาการ

รวมทัง้สิ้น

1. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละ

บุคลากรทางการศึกษา

2. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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5,947,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,947,200              บาท

1) ค่าใช่จ่ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,000,000              บาท

2) โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ 2 โครงการ 2,447,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการบรกิารวชิาการ
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บาท

7.3.1 บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2559)

7.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

             - เงนิงบประมาณ บาท

             - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           6.5075      -             6.5075      

-              -                -             6.5075        -              6.5075        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,246 1,125 -              -              -              

 ( 1,246 )

รอ้ยละ 100 100 -              -              -              

 ( 100 )

ลา้นบาท 17.6292        17.7424     -               -               -               

ลา้นบาท 6.3943         6.5075       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.3943         6.5075      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.2349        11.2349     -               -               -               

ลา้นบาท 11.2349        11.2349     -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     6 ,507,500

                    6 ,507,500

เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายสาํหรบัรายการหนงัสอืเรยีน

อปุกรณ์การเรยีนและเครื่องแบบนกัเรยีนทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนุน

 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

                  111 ,253,100

                    46 ,805,700

โครงการท่ี 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                    64 ,447,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ

จดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บัการ

บรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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6,507,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,507,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,507,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,507,500              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 1,061,200              บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 497,400                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 528,700                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,532,600              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 887,600                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

              ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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บาท

7.4.1 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           2.7034      -             2.7034      

-              -                -             2.7034        -              2.7034        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 10 10 10

 ( - )

คน 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 2.7026 2.7034 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 1.9217 )

ลา้นบาท 2.7026         2.7034       10.0000       10.0000       10.0000       

ลา้นบาท 2.7026         2.7034       10.0000       10.0000       10.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.7026         2.7034      10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     2 ,703,400

                    2 ,703,400

เพือ่อนุรกัษ ์ส่งเสรมิ สบืสานมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่

ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุวตัถปุระสงค์

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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2,703,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,703,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,703,400              บาท

1)  เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 2,703,400              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

7.5.1 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           5.2536      -             5.2536      

-              -                -             5.2536        -              5.2536        

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 4 6 11 11 11

 ( - )

โครงการ 4 6 11 11 11

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 6.3921 5.2536 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 1.3214 )

ลา้นบาท 16.3921        15.2536     13.0000       13.0000       18.0000       

ลา้นบาท 6.3921         5.2536       10.0000       10.0000       15.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.3921         5.2536      10.0000      10.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000        10.0000     3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท 10.0000        10.0000     3.0000        3.0000        3.0000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                     7 ,047,600

                    5 ,253,600

เพือ่มงีานวจิยัสรา้งองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมกบัการพฒันาทอ้งถิน่และสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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5,253,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,253,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,253,600              บาท

1)  เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 4,321,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการวจิยัเพือ่ชมุชนทอ้งถิน่ 932,600                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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7.5.2 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           1.7940      -             1.7940      

-              -                -             1.7940       -              1.7940       

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 2 6 6 6

 ( - )

โครงการ 5 2 6 6 6

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 3.4566 1.7940 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 1.2818 )

ลา้นบาท 3.4566         1.7940      8.0000        10.0000      10.0000      

ลา้นบาท 3.4566         1.7940      8.0000        10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.4566         1.7940      8.0000       10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                   1,794,000

เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยัที่เป็นนวตักรรม และเป็นผลของการวจิยัที่ตอบสนองต่อความตอ้งการทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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1,794,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,794,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,794,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,794,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน
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	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
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	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน
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	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน
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	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
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