




                                                                                                                                     หน้า

กระทรวงศึกษาธิการ (๓) 1 ถึง 493

(34) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 1 ถึง 21
1. วสิยัทศัน์ 1
2. พนัธกจิ 1
3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 2
   การรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ
4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 5
จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 5
   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 6
   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย
7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 7

            และผลผลติ/โครงการ

(35) มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 23 ถึง 48
1. วสิยัทศัน์ 23
2. พนัธกจิ 23
3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ 24
   การรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ
4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 27
จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผกูพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 27
   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 28
   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย
7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 29

            และผลผลติ/โครงการ

สารบญั



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

472,217,200                

582,598,300                

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาเป็นมหาวทิยาลยัทีม่มีาตรฐานสากลและตดิอนัดบั

1 ใน 150 มหาวทิยาลยัของเอเชยี

1. สรา้งบณัฑติคุณภาพสู่สงัคม

2. วจิยั สรา้งองคค์วามรู ้และนวตักรรม

3. บรกิารวชิาการเพือ่พฒันาไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

4. ส่งเสรมิและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยสู่สากล

5. พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 612.1177        714.5285        805.5974        908.4623        567.3417        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 471.5875        582.5983        656.9756        718.5905        508.6068        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 140.5302        131.9302        148.6218        189.8718        58.7349         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 140.5302       131.9302       148.6218       189.8718       58.7349         

1. นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั 

มีสว่นร่วมในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์

และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการ

ที่บรรลุวตัถปุระสงค์ รอ้ยละ 80 80 -                 -                 -                 

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ

ที่ดาํเนินการ โครงการ 4 4 -                 -                 -                 

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9.0000        8.1450        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พรอ้มทัง้

การสง่เสรมิการแพทยท์างเลอืก

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ไดง้านทาํตรงสาขา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑติที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.0220        22.9298       2.0220        2.0220        1.0000        

 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

เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการในการ

พฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี

อสิระภายใน ระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 70 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 182.1642     257.5146     225.5734     233.5060     193.5424     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.2841         40.2841         32.3757         32.3757         5.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.2841         40.2841         32.3757         32.3757         5.0000          

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพี

อสิระภายในระยะเวลา 1 ปี รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 250.5018     269.1161     388.3802     438.0625     269.6014     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 72.5112         63.9112         92.5112         133.7612        30.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 72.5112         63.9112         92.5112         133.7612       30.0000         

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5000        5.9472        13.0000       15.0000       15.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6.0000          6.0000          2.0000          2.0000          2.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6.0000          6.0000          2.0000          2.0000          2.0000          

6. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 และ

มธัยมศึกษาปีที่ 1  ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์

พกพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่สง่เสรมิ

การเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.2625        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูป้กครองของผูเ้รยีน

ไดล้ดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บั

การสนบัสนุนจากรฐั รอ้ยละ 100 100 100 100 100
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บั

การสนบัสนุนตามโครงการ คน 1,307 1,344 1,344 1,344 1,344

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.6391        6.3943        7.0000        7.0000        6.4630        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         

8. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลงานที่มกีารเผยแพร่

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โครงการ 5 5 8 8 8

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นิสติ นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.7026        2.7026        3.0000        3.0000        3.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

9. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : งานวจิยัและ

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ โครงการ 2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน รอ้ยละ 60 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา : ผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.7953        9.8487        18.0000       20.0000       20.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 10.0000         10.0000         10.0000         10.0000         10.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 10.0000         10.0000         10.0000         10.0000         10.0000         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 52.5234       -                -                -                87.5000       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 24.7500     52.5937     52.5938     -              41.2500     

รวม 2 77.2734      52.5937      52.5938      -              128.7500    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  52,523,400  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  24,750,000  บาท

1. แผนงานดาํเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซยีน 8,145,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 555,507,700                 

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,394,300                    

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิ และพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,702,600                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 9,848,700                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

27



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 94.5870       56.9974       154.8395     263.0152     13.1592       582.5983     

1. แผนงาน :  ดําเนินการตามกรอบข้

อตกลงของประชาคมอาเซียน -               -               -               8.1450        -               8.1450        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความ

พรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน              -                -                -           8.1450              -           8.1450

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา 94.5870       56.9974       154.8395     235.9246     13.1592       555.5077     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ                -             0.9080          22.0218                -                  -            22.9298

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี          25.3554          23.7218          76.4709        127.2545           4.7120        257.5146

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์          69.2316          32.3676          56.3468        108.6701           2.5000        269.1161

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการบรกิารวชิาการ              -                -                -                -           5.9472         5.9472

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดั

การศึกษาขัน้พื้นฐาน -               -               -               6.3943        -               6.3943        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน                -                  -                  -             6.3943                -             6.3943

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิ และ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม -               -               -               2.7026        -               2.7026        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม                -                  -                  -             2.7026                -             2.7026

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               9.8487        -               9.8487        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้ง

องคค์วามรู ้              -                -                -           6.3921              -           6.3921

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี              -                -                -           3.4566              -           3.4566

          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     2  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2558)

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 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 10,000 8,000 -              -              -              

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 -              -              -              

 ( - )

รอ้ยละ 75 75 -              -              -              

 ( - )

ลา้นบาท 9.0000 8.1450 -              -              -              

 ( 3.0155 )

ลา้นบาท 9.0000         8.1450       -               -               -               

ลา้นบาท 9.0000         8.1450       -               -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.0000         8.1450      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

                    18 ,000,000

                    18 ,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

เพือ่ยกระดบั และพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมทัง้มาตรฐานวชิาชพีใหแ้ก่นิสตินกัศึกษา บคุลากร

ทางการศึกษา

7.1 แผนงาน : ดาํเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน                     8 ,145,000

                    8 ,145,000

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะทางภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน
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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 บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.9080       22.0218   -             -             22.9298     

-              0.9080         22.0218     -              -              22.9298      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 15 18 11 22 22

 ( - )

คน 37 68 70 70 70

 ( - )

คน 87 148 128 154 154

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 1.0220 0.9080 2.0220 2.0220 2.0220

 ( 0.6736 )

ลา้นบาท 8.5220         23.4298     2.5220        2.5220        1.5000        

ลา้นบาท 8.0220         22.9298     2.0220        2.0220        1.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0220         0.9080      1.0220        1.0220        -              

ลา้นบาท 7.0000         22.0218     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 0.5000         0.5000       0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 0.5000         0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคณุภาพการศึกษา                  555 ,507,700

                  22 ,929,800ผลผลิตท่ี 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

ส่งเสรมิการแพทยท์างเลอืกดว้ยการพฒันาบคุคลากรดา้นสาธารณสุขใหเ้หมาะสมทัง้การผลติ และ

กระจายบคุคลากร

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิเวลา :  ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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22,929,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 908,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 908,000                บาท

(1) วสัดสุาํนกังาน 20,000                  บาท

(2) วสัดกุารศึกษา 888,000                บาท

2. งบลงทนุ 22,021,800             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 22,021,800             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,000,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 10,000,000             บาท

(1) ชดุวเิคราะหม์าตรฐานผลติภณัฑส์มนุไพรจากนํา้มนัหอมระเหย 1 ชดุ 5,000,000              บาท

(2) ชดุเครือ่งมอืวเิคราะหเ์ภสชัวทิยาทางคลนิกิการแพทยแ์ผนไทย 1 ชดุ 5,000,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,021,800             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 12,021,800             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย) 12,021,800             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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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

25.3554     23.7218      76.4709   127.2545   4.7120      257.5146   

25.3554      23.7218        76.4709     127.2545     4.7120        257.5146     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,385 818 1,400 1,400 1,400

 ( - )

คน 1,385 818 3,200 3,200 3,200

 ( - )

คน 4,175 3,991 5,591 6,209 6,209

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 116.3904 181.0440 224.2054 233.5060 242.6724

 ( 90.3173 )

ลา้นบาท 222.4483       297.7987    257.9491     265.8817     198.5424     

ลา้นบาท 182.1642       257.5146    225.5734     233.5060     193.5424     

ลา้นบาท 24.6825        25.3554     24.4418      24.6092      -              

ลา้นบาท 24.5348        23.7218     53.2419      52.9137      28.9803      

ลา้นบาท 65.7738        76.4709     -              -              -              

ลา้นบาท 62.4611        127.2545    134.8897     142.9831     151.5621     

ลา้นบาท 4.7120         4.7120      13.0000      13.0000      13.0000      

ลา้นบาท 40.2841        40.2841     32.3757       32.3757       5.0000        

ลา้นบาท 40.2841        40.2841     32.3757      32.3757      5.0000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

                 257 ,514,600

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพ  รองรบัการ

เปลีย่นแปลงและการพฒันาระยะยาว

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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257,514,600 บาท

1. งบบคุลากร 25,355,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 22,724,400             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 22,724,400             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,631,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 23,721,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,389,400             บาท

(1) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 187,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 609,600                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,019,800              บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,076,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 124,000                บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 11,973,000             บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 400,000                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,332,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,332,400              บาท

3. งบลงทนุ 76,470,900             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 76,470,900             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 12,631,300             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 12,631,300             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 704,000                บาท

(2) กลอ้งจลุทรรศนแ์บบส่องกราดพรอ้มชดุวเิคราะหธ์าต ุ1 ชดุ 11,927,300             บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 63,839,600             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 52,523,400             บาท

(1) อาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและเกษตร 1 หลงั 52,523,400             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 309,960,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 87,500,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 222,460,000            บาท

 ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 33,375,000             บาท

 ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 94,562,500             บาท

 ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 41,999,100             บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 52,523,400             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 11,316,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) 11,316,200             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 127,254,500           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 127,254,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 127,254,500            บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 4,712,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 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

69.2316     32.3676      56.3468   108.6701   2.5000      269.1161   

69.2316      32.3676        56.3468     108.6701     2.5000        269.1161     

7.2.3.2  เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,717 2,931 4,358 8,405 9,405

 ( - )

คน 3,200 1,723 3,200 3,200 3,200

 ( - )

คน 20,324 17,273 22,076 20,918 20,918

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 226.5986 212.7693 335.7865 385.4687 292.8322

 ( 142.9531 )

ลา้นบาท 323.0130       333.0273    480.8914     571.8237     299.6014     

ลา้นบาท 250.5018       269.1161    388.3802     438.0625     269.6014     

ลา้นบาท 80.9358        69.2316     111.1052     110.0524     19.8431      

ลา้นบาท 34.7874        32.3676     65.6813      66.4163      40.7583      

ลา้นบาท 23.9032        56.3468     52.5937      52.5938      -              

ลา้นบาท 108.3754      108.6701    150.0000     200.0000     200.0000     

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      9.0000        9.0000        9.0000        

ลา้นบาท 72.5112        63.9112     92.5112       133.7612     30.0000       

ลา้นบาท 72.5112        63.9112     92.5112      133.7612     30.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

                 269 ,116,100

เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนทีม่คีุณภาพ  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา 12 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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269,116,100 บาท

1. งบบคุลากร 69,231,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 63,908,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 56,810,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,098,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,246,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,076,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 32,367,600             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,413,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,308,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 200,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,419,800              บาท

(5) ค่าตอบแทนค่าจา้งประจาํเต็มข ัน้ 193,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,199,400              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 198,400                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 56,346,800             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,346,800             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,391,400              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 550,000                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) 550,000                บาท

3.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 2,841,400              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 705,500                บาท

(2) เครือ่งดนตรแีละอปุกรณ์สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนดนตรไีทย 1 ชดุ 2,135,900              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 52,955,400             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 24,750,000             บาท

(1) อาคารฝึกปฏบิตักิารทางวชิาชพีครู

    แขวงหริญัรูจ ีเขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร  1 หลงั 24,750,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 165,000,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 41,250,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 123,750,000            บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 24,750,000             บาท

 ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 49,500,000             บาท

 ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 49,500,000             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิ่งก่อสรา้งอืน่ 16,500,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 16,500,000             บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารที่ทาํการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 4,120,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 4,120,000              บาท

3.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 7,585,400              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 7,585,400              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 108,670,100           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 108,670,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 108,670,100            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  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการบริการวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           -             5.9472      5.9472      

-              -                -             -              1.0000        1.0000        

-              -                -             -              4.9472        4.9472        

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

 ( - )

โครงการ 8 8 8 8 8

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 3.5000 5.9472 13.0000 15.0000 15.0000

 ( 1.2145 )

ลา้นบาท 9.5000         11.9472     15.0000       17.0000       17.0000       

ลา้นบาท 3.5000         5.9472       13.0000       15.0000       15.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5000         5.9472      13.0000      15.0000      15.0000      

ลา้นบาท 6.0000         6.0000       2.0000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท 6.0000         6.0000      2.0000        2.0000        2.0000        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

                    5 ,947,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความรูท้างวชิาการ  ทีเ่ป็นประโยชนต่์อ

การพฒันาตนเองและทอ้งถิน่

รวมทัง้สิ้น

1. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารย์

และบคุลากรทางการศึกษา

2. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

39



5,947,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,947,200              บาท

1) ค่าใช่จ่ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 2,500,000              บาท

3) โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ 2,447,200              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการบรกิารวชิาการ
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บาท

7.3.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั

                 อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.1.3  ระยะเวลาดาํเนินการ     10  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2561)

7.3.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

          - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           6.3943      -             6.3943      

-              -                -             6.3943        -              6.3943        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,307 1,246 1,339 1,300 1,300

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 75.8815        17.6292     18.2349       18.2349       17.6979       

ลา้นบาท 33.9039        6.3943       7.0000        7.0000        6.4630        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 33.9039        6.3943      7.0000        7.0000        6.4630        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 41.9776        11.2349     11.2349       11.2349       11.2349       

ลา้นบาท 41.9776        11.2349     11.2349      11.2349      11.2349      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                     6 ,394,300

                    6 ,394,300

โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

                  147 ,678,400

                    60 ,761,200

เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนมโีอกาสไดร้บัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใชจ่้ายสาํหรบัรายการหนงัสอืเรยีน อปุกรณ์

การเรยีนและเครื่องแบบนกัเรยีนทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนุน

                    86 ,917,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจทีไ่ดร้บั

การบรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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            จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 6,394,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,394,300              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,394,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,394,300              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 1,067,900              บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 493,400                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 521,800                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,445,400              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 865,800                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล
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บาท

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           2.7026      -             2.7026      

-              -                -             2.7026        -              2.7026        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 10 10 10

 ( - )

คน 2,000 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 2.7026 3.0000 3.0000 3.0000

 ( 1.6772 )

ลา้นบาท 2.7026         2.7026       3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท 2.7026         2.7026       3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.7026         2.7026      3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสริม และพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                     2 ,702,600

                    2 ,702,600

เพือ่อนุรกัษ ์ส่งเสรมิ สบืสานมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการทีบ่รรลุตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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2,702,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,702,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,702,600              บาท

1)  เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 2,702,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           6.3921      -             6.3921      

-              -                -             6.3921        -              6.3921        

7.5.1.2  เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 9 4 10 10 10

 ( - )

โครงการ 9 4 10 10 10

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 4.3976 6.3921 9.0000 10.0000 10.0000

 ( 3.5180 )

ลา้นบาท 14.3976        16.3921     19.0000       20.0000       20.0000       

ลา้นบาท 4.3976         6.3921       9.0000        10.0000       10.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.3976         6.3921      9.0000        10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000        10.0000     10.0000       10.0000       10.0000       

ลา้นบาท 10.0000        10.0000     10.0000      10.0000      10.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

7.5 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                     9 ,848,700

7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                     6 ,392,100

 เพือ่มงีานวจิยัสรา้งองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมกบัการพฒันาทอ้งถิน่และสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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6,392,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,392,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,392,100              บาท

1)  เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 2,642,800              บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการวจิยัเพือ่ชมุชนทอ้งถิน่ 3,749,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

46



7.5.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           3.4566      -             3.4566      

-              -                -             3.4566        -              3.4566        

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 4 5 10 10 10

 ( - )

โครงการ 4 5 10 10 10

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 4.3977 3.4566 9.0000 10.0000 10.0000

 ( 3.0874 )

ลา้นบาท 4.3977         3.4566       9.0000        10.0000       10.0000       

ลา้นบาท 4.3977         3.4566       9.0000        10.0000       10.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.3977         3.4566      9.0000        10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

                    3 ,456,600

เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยัทีเ่ป็นนวตักรรม และเป็นผลของการวจิยัทีต่อบสนองต่อความตอ้งการทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลา

ทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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3,456,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,456,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,456,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,456,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
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