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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา มุง่ม ัน่ ทุ่มเทใหเ้ป็นเลศิของประเทศ และเป็นมหาวทิยาลยัคุณภาพ

สากลช ัน้นาํ(World - Class Quality University)

1.บรหิารจดัการศึกษาบนฐานองคค์วามรูสู่้การเป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํ(World - Class Quality University)   

2.บรหิารจดัการดา้นวชิาการอย่างมอือาชพี เพือ่ผลติบณัฑติคุณภาพทีเ่ป่ียมคุณธรรม มสุีขภาพอนามยัด ีมี

ทกัษะวชิาการ มทีกัษะทางภาษาและเทคโนโลยพีรอ้มเป็นสมาชกิประชาคมอาเซยีน และประชาคมโลก         

3.พฒันาบคุลากรเป่ียมคุณธรรม และศกัยภาพ พรอ้มเป็นผูน้าํทางปญัญา และเป็นแบบอย่าง   4.พฒันาเป็น

แหลง่เรยีนรู ้สบืสาน และเป็นเลศิดา้นวชิาการ ภาษาศิลปวฒันธรรม และกฬีา   5.พฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางการ

วจิยั และวชิาการ(Research and Academic Hub) ระดบันานาชาต ิทีเ่ชื่อมโยงเครอืขา่ยท ัง้ในประเทศ กลุม่

อาเซยีน และระดบัโลก เนน้การแลกเปลีย่นเรยีนร่วมกบันกัวจิยั นกัวชิาการดเีด่น ระดบัประเทศ และระดบั

สากล   6.พฒันาศูนยภ์าษานานาชาต(ิInternational Language center) ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้/ วจิยัเกี่ยวกบั

ภาษาทกุภาษา โดยเฉพาะภาษาเศรษฐกจิ รวมถงึภาษาการอาชพี เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาจนี เป็นตน้ ภาษาทีใ่ช ้

ในประชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะภาษาประเทศรายรอบ   7.พฒันาใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้และศูนยอ์าเซยีนศึกษา

(ASEAN Studies & Resource & Center)   8.พฒันาศูนยน์อกทีต่ ัง้/วทิยาเขต ทีไ่ดม้าตรฐานระดบัสากล 

เนน้การนอ้มนาํปรชัญาเศรษฐกจิ และองคค์วามรูส้ากล เพือ่สรา้งบณัฑติทีม่อีจัฉรยิภาพ ดา้นภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์เป็นตน้ และต่อยอดวชิาชพีครูตามความสมคัรใจของผูเ้รยีนของ

มหาวทิยาลยั และของวทิยาเขต(โครงการชา้งเผอืก : Cream of the Crop)   9.จดัภมูทิศันท์ีส่วยงาม สงา่ 

และมศิีลปะ ตลอดจนจดับรรยากาศเชงิวชิาการ และการอยู่ร่วมกนัอย่างผาสุก

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

555,090,600                

472,217,200                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 732.6096        613.7474        724.6823        701.8573        707.4388        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 555.0906        472.2172        558.9582        550.7354        582.5518        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 177.5190        141.5302        165.7241        151.1219        124.8870        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 177.5190       141.5302       165.7241       151.1219       124.8870       

1. นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั มีสว่น

ร่วมในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ ์และพฒันา

ความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการที่

บรรลุวตัถปุระสงค์

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการที่

ดาํเนินการ

โครงการ 4 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               9.0000        12.0000       -               -               

 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

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.6640       8.0220        1.0220        1.0220        1.0220        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.0000          1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

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 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 203.8860     182.1642     226.5153     168.6625     166.0017     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.2841         40.2841         54.4780         39.8758         34.8758         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.2841         40.2841         54.4780         39.8758         34.8758         

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 321.2058     250.5018     288.4637     345.0509     374.5281     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 110.0000        72.5112         82.5112         82.5112         72.5112         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 110.0000       72.5112         82.5112         82.5112         72.5112         

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 3.2000        3.5000        6.0000        8.0000        10.0000       

 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. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 และ

มธัยมศึกษาปีที่ 1  ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอร์

พกพา (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่สง่เสรมิการ

เรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัคอมพวิเตอรแ์บบ

พกพา

คน 90 90 80
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนระดบัช ัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัคอมพวิเตอรแ์บบ

พกพา

คน 120 120 120

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.6297        0.8922        1.0572        -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 210 1,307 1,344 1,339

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.9735        6.6391        7.0000        7.0000        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         -                 

8. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงานที่มกีารเผยแพร่

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 8 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสติ นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ: ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.7000        2.7026        2.9000        3.0000        5.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.0000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

9. 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
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.8316        8.7953        14.0000       18.0000       26.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 10.0000         10.0000         10.0000         10.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 10.0000         10.0000         10.0000         10.0000         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 41.9991     52.5234     -              -              87.5000     

รวม 1 41.9991      52.5234      -              -              87.5000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  41,999,100  บาท

1. แผนงานรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 9,000,000                    

2. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 445,080,200                 

3. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,639,100                    

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 2,702,600                    

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 8,795,300                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 105.6183     60.9739       96.9395       197.9735     10.7120       472.2172     

1. แผนงาน :  รองรบัการเขา้สูป่ระชาคม

อาเซียน

-               -               -               9.0000        -               9.0000        

โครงการที่ 1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

             -                -                -           9.0000              -           9.0000

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพฒันา

คุณภาพการศึกษา

105.6183     60.9739       96.9395       170.8365     10.7120       445.0802     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           1.0220         7.0000              -                -           8.0220

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       24.6825        24.5348        65.7738        62.4611         4.7120      182.1642

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       80.9358        34.7874        23.9032      108.3754         2.5000      250.5018

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการบรกิารวชิาการ              -                -                -                -           3.5000         3.5000

โครงการที่ 5 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.6297         0.2625              -                -           0.8922

3. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน

-               -               -               6.6391        -               6.6391        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           6.6391              -           6.6391

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

-               -               -               2.7026        -               2.7026        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           2.7026              -           2.7026

5. แผนงาน :  สง่เสรมิการวจิยัและพฒันา -               -               -               8.7953        -               8.7953        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           4.3976              -           4.3976

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           4.3977              -           4.3977

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2558)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           9.0000      -             9.0000      

-              -                -             9.0000       -              9.0000       

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 10,000 20,000

 ( - )

รอ้ยละ 60 70

 ( - )

รอ้ยละ 70 75

 ( - )

ลา้นบาท 9.0000 12.0000

 ( - )

ลา้นบาท -                9.0000      12.0000      -               -               

ลา้นบาท -                9.0000      12.0000      -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                9.0000      12.0000      -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.1 แผนงาน : รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                    9,000,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน                    9,000,000

 เพือ่ยกระดบัและพฒันาทกัษะดา้นภาษา รวมท ัง้มาตรฐานวชิาชีพใหแ้ก่นิสตินกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ

ประชาชนท ัว่ไป

 มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

                   21,000,000

                   21,000,000

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เตรียมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชิงคุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะทางภาษาเพิม่ขึ้น

เชิงเวลา : โครงการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชิงตน้ทุน : ค่าใชจ้่ายของงบประมาณที่ไดร้บัการจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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9,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 9,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,000,000              บาท

1) เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 9,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             1.0220       7.0000    -             -             8.0220      

-              1.0220         7.0000      -              -              8.0220       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 17 15 18 11 22

 ( 15 )

คน 37 37 37 37 37

 ( - )

คน 144 163 109 128 154

 ( 50 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 0.8640 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220

 ( 0.1831 )

ลา้นบาท 15.6640        9.0220      2.0220        2.0220        2.0220        

ลา้นบาท 10.6640        8.0220      1.0220        1.0220        1.0220        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.8640         1.0220      1.0220       1.0220       1.0220       

ลา้นบาท 9.8000         7.0000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         1.0000      1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท 5.0000         1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา                  445,080,200

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ                    8,022,000

 สง่เสริมการแพทยท์างเลอืกดว้ยการพฒันาบุคคลากรดา้นสาธารณสุขใหเ้หมาะสมท ัง้การผลติและกระจายบุคคลากร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา12เดอืนหลงัจากจบ

เชิงเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน

เชิงเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชิงตน้ทุน : ค่าใชจ้่ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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8,022,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,022,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,022,000              บาท

2. งบลงทนุ 7,000,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 7,000,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 7,000,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 7,000,000              บาท

(1) ชดุเครือ่งมอืวเิคราะหม์าตรฐานผลติภณัฑย์าสมนุไพรแบบแขง็ 1 ชดุ 4,500,000              บาท

(2) ชดุเครือ่งมอืผลติยาจากสมนุไพรแบบแหง้ 1 ชดุ 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

24.6825    24.5348      65.7738   62.4611    4.7120      182.1642   

24.6825      24.5348       65.7738     62.4611      4.7120       182.1642     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 551 851 818 782 1,121

 ( 460 )

คน 1,385 1,385 1,400 1,400 1,400

 ( - )

คน 4,859 4,175 5,009 5,591 6,209

 ( 3,403 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 96.8235 116.3904 173.9919 168.6625 166.0017

 ( 60.0082 )

ลา้นบาท 244.1701      222.4483   280.9933     208.5383     200.8775     

ลา้นบาท 203.8860      182.1642   226.5153     168.6625     166.0017     

ลา้นบาท 26.9196       24.6825     24.2839      24.4418      24.6092      

ลา้นบาท 25.4656       24.5348     51.7080      53.2207      46.3925      

ลา้นบาท 107.0625      65.7738     52.5234      -              -              

ลา้นบาท 41.4383       62.4611     75.0000      78.0000      82.0000      

ลา้นบาท 3.0000         4.7120      23.0000      13.0000      13.0000      

ลา้นบาท 40.2841        40.2841     54.4780      39.8758      34.8758      

ลา้นบาท 40.2841       40.2841     54.4780      39.8758      34.8758      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  182,164,200

 เพือ่จดัการเรียนการสอนและผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ  รองรบัการเปลีย่นแปลง

และการพฒันาระยะยาว

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา12เดอืนหลงัจากจบ

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชิงเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชิงตน้ทุน : ค่าใชจ้่ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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182,164,200 บาท

1. งบบคุลากร 24,682,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 22,200,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 22,200,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 17,105,300             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 2,547,600              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 2,547,600              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,482,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,534,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,202,400             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,332,400              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,332,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,332,400              บาท

3. งบลงทนุ 65,773,800             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 65,773,800             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,181,400             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 11,181,400             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,569,700              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) ชดุปฏบิตักิารทางจลุชวีวทิยา 1 ชดุ 1,401,700              บาท

(3) ชดุกลอ้งจลุทรรศนส์าํหรบัถ่ายภาพเฉพาะทาง 1 ชดุ 1,410,000              บาท

(4) ชดุปฏบิตักิารระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์1 ชดุ 1,700,000              บาท

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

(6) ชดุจาํลองระบบ RFID 1 ชดุ 1,100,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 54,592,400             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 41,999,100             บาท

(1) อาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและเกษตร 1 หลงั 41,999,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 309,960,000            บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 33,375,000             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 94,562,500             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 41,999,100             บาท

ปี 2558 ผูกพนังบประมาณ 52,523,400             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,593,300             บาท

(1) ปรบัปรงุอาคารสถาบนัภาษา 1 งาน 12,593,300             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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4. งบเงนิอดุหนุน 62,461,100             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 62,461,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 62,461,100             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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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

80.9358    34.7874      23.9032   108.3754   2.5000      250.5018   

80.9358      34.7874       23.9032     108.3754     2.5000       250.5018     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 961 1,717 2,931 4,358 8,405

 ( 1,174 )

คน 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

 ( - )

คน 22,868 20,324 21,807 22,076 20,918

 ( 18,715 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 179.0047 226.5986 288.4637 345.0509 374.5281

 ( 75.6814 )

ลา้นบาท 431.2058      323.0130   370.9749     427.5621     447.0393     

ลา้นบาท 321.2058      250.5018   288.4637     345.0509     374.5281     

ลา้นบาท 90.3186       80.9358     104.8399     111.1052     110.0524     

ลา้นบาท 35.9557       34.7874     64.6238      64.9457      55.4757      

ลา้นบาท 142.2011      23.9032     -              -              -              

ลา้นบาท 50.7304       108.3754   100.0000     150.0000     200.0000     

ลา้นบาท 2.0000         2.5000      19.0000      19.0000      9.0000       

ลา้นบาท 110.0000      72.5112     82.5112      82.5112      72.5112      

ลา้นบาท 110.0000      72.5112     82.5112      82.5112      72.5112      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                  250,501,800

 เพือ่จดัการเรียนการสอนและผลติกาํลงัคนที่มคุีณภาพ  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชิงปริมาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาไดง้านทาํหรือศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา12เดอืนหลงัจากจบ

เชิงคุณภาพ : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

เชิงเวลา : ผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชิงตน้ทุน : ค่าใชจ้่ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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250,501,800 บาท

1. งบบคุลากร 80,935,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 75,721,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 68,317,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 56,173,500             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 6,072,000              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 6,072,000              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,404,200              บาท

(1) อตัราเดมิ 6,985,100              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 419,100                บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,246,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,967,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 34,787,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,832,800             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,954,600              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 6,954,600              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,954,600              บาท

3. งบลงทนุ 23,903,200             บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 23,903,200             บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 4,218,200              บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 4,218,200              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,068,200              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ชดุปฏบิตักิารพนัธุวศิวกรรมเทคโนโลย ี1 ชดุ 1,150,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 19,685,000             บาท

3.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,685,000             บาท

(1) ปรบัปรงุหอ้งประชมุศูนยศิ์ลปวฒันธรรมและพพิธิภณัฑ ์1 งาน 19,685,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 108,375,400           บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 108,375,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 108,375,400            บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,500,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           -             3.5000      3.5000      

-              -                -             -              1.0000       1.0000       

-              -                -             -              2.5000       2.5000       

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

 ( 974 )

โครงการ 8 8 8 8 8

 ( 2 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 60 )

ลา้นบาท 3.2000 3.5000 6.0000 8.0000 10.0000

 ( 0.2225 )

ลา้นบาท 9.2000         9.5000      12.0000      14.0000      16.0000      

ลา้นบาท 3.2000         3.5000      6.0000        8.0000        10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.2000         3.5000      6.0000       8.0000       10.0000      

ลา้นบาท 6.0000         6.0000      6.0000        6.0000        6.0000        

ลา้นบาท 6.0000         6.0000      6.0000       6.0000       6.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการบรกิารวิชาการ                    3,500,000

 เพือ่สนบัสนุนและสง่เสริมใหผู้ร้บับริการไดร้บัความรูท้างวชิาการ  ที่เป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองและทอ้งถิ่น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชีพครู คณาจารยแ์ละ

2. เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : ผูเ้ขา้รบับริการ

เชิงปริมาณ : โครงการบริการวชิาการแก่สงัคม

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับริการ

เชิงเวลา : งานบริการวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

เชิงตน้ทุน : ค่าใชจ้่ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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3,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,500,000              บาท

1) ค่าใช่จ่ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 2,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการบรกิารวชิาการ
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บาท

7.2.5.1   วตัถปุระสงค์

7.2.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2558)

7.2.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             0.6297       0.2625    -             -             0.8922      

-              0.2530         0.0900      -              -              0.3430       

-              0.3621         0.1350      -              -              0.4971       

-              0.0146         -             -              -              0.0146       

-              -                0.0375      -              -              0.0375       

7.2.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 90 90 80

 ( - )

คน 120 120 120

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 0.9017         0.8922      1.0572        -               -               

ลา้นบาท 0.9017         0.8922      1.0572        -               -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9017         0.6297      1.0572       -              -              

ลา้นบาท -                0.2625      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.5  โครงการที่ 5 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       892,200

 โรงเรียนสาธิต  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

                     2,851,100

                     2,851,100

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้ ่2. จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้ ่3. จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้4. จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : นกัเรียนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

ไดร้บัเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

เชิงปริมาณ : นกัเรียนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 

ไดร้บัเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

เชิงคุณภาพ : นกัเรียนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1  ที่

ไดร้บัเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการ

้

เชิงคุณภาพ : นกัเรียนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่

ไดร้บัเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการ

้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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892,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 629,700                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 629,700                บาท

2. งบลงทนุ 262,500                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 262,500                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 262,500                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 262,500                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 262,500                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2555 ถงึ  ปี 2559)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           6.6391      -             6.6391      

-              -                -             6.6391       -              6.6391       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,260 1,307 1,344 1,339

 ( 1,260 )

รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 58.0075        17.8740     18.2349      18.2349      -               

ลา้นบาท 27.2648        6.6391      7.0000        7.0000        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 27.2648       6.6391      7.0000       7.0000       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 30.7427        11.2349     11.2349      11.2349      -               

ลา้นบาท 30.7427       11.2349     11.2349      11.2349      -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.3 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    6,639,100

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   6,639,100

 เพือ่ใหน้กัเรียนทุกคนไดร้บัการศึกาษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

                   98,928,500

                   34,481,100

                   64,447,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : นกัเรียนที่ไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายใน

้ ้

เชิงคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บัการ

้ ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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6,639,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,639,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,639,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,639,100              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 1,101,800              บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 518,300                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 544,200                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,571,000              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 903,800                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           2.7026      -             2.7026      

-              -                -             2.7026       -              2.7026       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 5 5 5 5

 ( 4 )

คน 2,800 2,000 2,000 2,000 2,000

 ( 1,010 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 1.7000 2.7026 2.9000 3.0000 5.0000

 ( 0.4066 )

ลา้นบาท 6.7000         3.2026      3.4000        3.5000        5.5000        

ลา้นบาท 1.7000         2.7026      2.9000        3.0000        5.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.7000         2.7026      2.9000       3.0000       5.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 5.0000         0.5000      0.5000       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม                    2,702,600

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    2,702,600

 เพือ่อนุรกัษ ์สง่เสริม สบืสานมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิ่น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สง่เสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวฒันธรรม

เชิงปริมาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชิงเวลา : โครงการที่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชิงตน้ทุน : ค่าใชจ้่ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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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 จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           4.3976      -             4.3976      

-              -                -             4.3976       -              4.3976       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 9 10 10 12

 ( 6 )

โครงการ 6 9 10 10 12

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 3.5750 4.3976 7.0000 9.0000 13.0000

 ( 1.7875 )

ลา้นบาท 3.5750         14.3976     17.0000      19.0000      23.0000      

ลา้นบาท 3.5750         4.3976      7.0000        9.0000        13.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5750         4.3976      7.0000       9.0000       13.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                10.0000     10.0000      10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                10.0000     10.0000      10.0000      10.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิการวิจยัและพฒันา                    8,795,300

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้                    4,397,600

 เพือ่มงีานวจิยัสรา้งองคค์วามรูท้ี่เหมาะสมกบัการพฒันาทอ้งถิ่นและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : โครงการวจิยั

เชิงปริมาณ : โครงการวจิยัที่แลว้เสร็จ

เชิงคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด

เชิงเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

เชิงตน้ทุน : ค่าใชจ้่ายของการวจิยัที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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4,397,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,397,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,397,600              บาท

1)  เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 4,397,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             -              -           4.3977      -             4.3977      

-              -                -             4.3977       -              4.3977       

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 4 10 10 12

 ( 5 )

โครงการ 5 4 10 10 12

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 3.2566 4.3977 7.0000 9.0000 13.0000

 ( 1.6283 )

ลา้นบาท 3.2566         4.3977      7.0000        9.0000        13.0000      

ลา้นบาท 3.2566         4.3977      7.0000        9.0000        13.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.2566         4.3977      7.0000       9.0000       13.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2557 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.5.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวิจยัเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี                    4,397,700

 เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยัที่เป็นนวตักรรม และเป็นผลของการวจิยัที่ตอบสนองต่อความตอ้งการทอ้งถิ่น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : โครงการวจิยั

เชิงปริมาณ : โครงการวจิยัที่แลว้เสร็จ

เชิงคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด

เชิงเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่

เชิงตน้ทุน : ค่าใชจ้่ายของการวจิยัที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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4,397,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 4,397,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,397,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4,397,700              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
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	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
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	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
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	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
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	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
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