


 

 

ป

เอกสา

งบ

ประจาํปี

 กร

 

 

 

ารงบปร

ประม

ปีงบปร

เลม่

ระทรวงศึ

 

 

ระมาณ

มาณร

ระมาณ

มที่ ๘ 

ศึกษาธกิา

 

ณ  ฉบบั

รายจ

ณ พ.ศ. 

(๓) 

าร (๓)

บัที่  ๓

จา่ย

 ๒๕๕

สาํนกัง

สาํนกัน

๓ 

๕๖ 

งบประมาณ

นายกรฐัมน

ณ 

นตร ี



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2555 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2556 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา มุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นแหลง่ศึกษา คน้ควา้ พฒันาองคค์วามรู ้ในสรรพ

ศาสตร ์เป็นศูนยร์วมของการเรยีนรู ้ศิลปวฒันธรรม และเป็นแหลง่ผลติบณัฑติทีถ่งึพรอ้มดว้ยความรู ้ทกัษะ 

สรา้งสมคุณลกัษณะของบณัฑติใหร้กัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ มคุีณธรรมนาํความรู ้พรอ้มทีจ่ะนาํความวฒันา

ถาวรสู่สงัคม ชมุชน ประเทศชาต ิและประชาคมโลก

1.บรหิารจดัการมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นศูนยร์วมของสรรพศาสตร ์  2.บรหิารจดัการศึกษาโดยมุง่ผลติบณัฑติใหม้ี

ความรูแ้ละมทีกัษะชาํนาญการในแขนงวชิาทีเ่ขา้รบัการศึกษา  มคีวามสามารถในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ 3.

เป็นแหลง่วจิยัและเผยแพร่การวจิยัทีห่ลากหลาย เพือ่นาํไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนต่์อการเรยีนการสอน

และการพฒันาทอ้งถิน่   4.เป็นแหลง่เรยีนรู ้ส่งเสรมิและสบืสานศิลปะและวฒันธรรม อนัจะส่งผลใหเ้กดิความ

สาํนึก และเขา้ใจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่   5.เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู ผลติครูอาชพี และ

ส่งเสรมิครูประจาํการใหม้คุีณภาพและมาตรฐาน6.การปรบัปรุงและพฒันาทางดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มของ

มหาวทิยาลยั เพือ่องรบัการพฒันาและสามารถใหบ้รกิารทางวชิาการและชมุชนไดท้ ัว่ถงึ   7.การสรา้งระบบ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพือ่การตดิตามตรวจสอบและยนืยนัประสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิลในการบรหิารจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

342,462,000                

555,090,600                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 470.2066        732.6096        938.5943        776.6513        657.2385        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 342.4620        555.0906        691.3702        616.9272        512.1166        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 127.7446        177.5190        247.2241        159.7241        145.1219        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 127.7446       177.5190       247.2241       159.7241       145.1219       

1. นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 และชัน้

มธัยมศึกษาปีที่1 ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา

 (แท็บเลต็) และมีเน้ือหาที่สง่เสรมิการเรยีนรู ้

อย่างเหมาะสมตามหลกัสูตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนระดบัช ัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัคอมพวิเตอรแ์บบ

พกพา (แทบ็เลต็)

คน 120 120 120

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนระดบัช ัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัคอมพวิเตอรแ์บบ

พกพา (แทบ็เลต็)

คน 80 90 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.2720        0.6297        1.8835        1.9465        -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 80 210 210 210 210

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.8685        6.9735        7.0000        7.0000        7.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 10.4078         11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 10.4078         11.2349         11.2349         11.2349         11.2349         

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พรอ้มทัง้การ

สง่เสรมิการแพทยท์างเลอืก

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูใ้ช ้

บณัฑติที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

27



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               10.6640       2.3400        2.3400        2.3400        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 5.0000          5.0000          5.0000          5.0000          

4. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- 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 119.1085     203.8860     346.7415     258.9449     186.6649     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 42.1714         40.2841         141.9780        54.4780         39.8758         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 42.1714         40.2841         141.9780       54.4780         39.8758         

5. 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 204.4814     321.2058     295.4052     304.6958     271.1117     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 74.4654         110.0000        82.5112         82.5112         82.5112         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 74.4654         110.0000       82.5112         82.5112         82.5112         

6. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.9000        3.2000        15.0000       15.0000       15.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 6.0000          6.0000          6.0000          6.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 6.0000          6.0000          6.0000          6.0000          

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงานที่มกีารเผยแพร่

ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 8 10 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 1.5000        1.7000        5.0000        5.0000        5.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.2000          5.0000          0.5000          0.5000          0.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.2000          5.0000          0.5000          0.5000          0.5000          

8. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:งานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ

โครงการ 5 5 5 6 6

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงานวจิยั/นวตักรรมที่

ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัสนิยท์างปญัญาหรอื

อนุสทิธบิตัร

โครงการ 1 1 1 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยั/นวตักรรมที่

นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อ

สงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.3316        6.8316        18.0000       22.0000       25.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
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4 .งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559- จบ

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

1 94.5625     94.5225     -              -              87.5000     

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 123.2033    -              -              -              37.4888     

รวม 2 217.7658    94.5225      -              -              124.9888    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  217,765,800  บาท

1. แผนงานสนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา 629,700                      

2. แผนงานสนบัสนุนการจดัการศึกษาต ัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,973,500                    

3. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม 538,955,800                 

4. แผนงานอนุรกัษ ์ส่งเสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 1,700,000                    

5. แผนงานส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยั 6,831,600                    

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 117.2382     62.9150       259.0636     107.6738     8.2000        555.0906     

1. แผนงาน :  สนบัสนุนเครื่อง

คอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา

-               0.6297        -               -               -               0.6297        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัการเรยีนการ

สอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา

             -           0.6297              -                -                -           0.6297

2. แผนงาน :  สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

-               -               -               6.9735        -               6.9735        

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           6.9735              -           6.9735

3. แผนงาน :  สรา้งและกระจายโอกาส

ทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม

117.2382     62.2853       259.0636     92.1687       8.2000        538.9558     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           0.8640         9.8000              -                -          10.6640

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

       26.9196        25.4656      107.0625        41.4383         3.0000      203.8860

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

       90.3186        35.9557      142.2011        50.7304         2.0000      321.2058

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการบรกิารวชิาการ              -                -                -                -           3.2000         3.2000

4. แผนงาน :  อนุรกัษ ์สง่เสรมิและ

พฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

-               -               -               1.7000        -               1.7000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           1.7000              -           1.7000

5. แผนงาน :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการ

วจิยั

-               -               -               6.8316        -               6.8316        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -                -                -           3.5750              -           3.5750

ผลผลติที่ 2 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           3.2566              -           3.2566

          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     4  ปี (ปี 2555 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 งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.6297       -           -             -             0.6297      

-              0.2530         -             -              -              0.2530       

-              0.3767         -             -              -              0.3767       

7.1 แผนงาน : สนบัสนุนเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพาเพือ่การศึกษา                       629,700

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา                       629,700

 เพือ่พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนโดยจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทป็เลต็) ใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษา

ปีที่ 1 และมธัยมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรยีนสาธติ  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

                     4,731,700

                     4,731,700

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้ ่2. จดัหาเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) สาํหรบั

้ ่
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 80 90 90 90

 ( 80 )

คน 120 120 120

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.2720         0.6297      1.8835        1.9465        -               

ลา้นบาท 0.2720         0.6297      1.8835        1.9465        -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.2720         0.6297      1.8835       1.9465       -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่

ไดร้บัเครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) เพือ่การศึกษา

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการ

้

เชงิคุณภาพ : นกัเรยีนในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่

ไดร้บัเครื่องคอมพวิเตอรพ์กพา (แทบ็เลต็) ไดร้บัการ

้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค์

7.2.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           6.9735      -             6.9735      

-              -                -             6.9735       -              6.9735       

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,309 1,345 1,345 1,354 1,359

 ( 1,244 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 39.7991        18.2084     18.2349      18.2349      18.2349      

ลา้นบาท 20.2913        6.9735      7.0000        7.0000        7.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 20.2913       6.9735      7.0000       7.0000       7.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 19.5078        11.2349     11.2349      11.2349      11.2349      

ลา้นบาท 19.5078       11.2349     11.2349      11.2349      11.2349      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สนบัสนุนการจดัการศึกษาตัง้แต่ปฐมวยัจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    6,973,500

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   6,973,500

 เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

 โรงเรยีนสาธติ  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา

                  112,712,200

                   48,264,800

                   64,447,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน

้ ้

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บัการ

้ ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             0.8640       9.8000    -             -             10.6640    

-              0.8640         9.8000      -              -              10.6640      

7.3 แผนงาน : สรา้งและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ ัว่ถงึและเป็นธรรม                  538,955,800

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                   10,664,000

 ส่งเสรมิการแพทยท์างเลอืกดว้ยการพฒันาบุคคลากรดา้นสาธารณสุขใหเ้หมาะสมท ัง้การผลติและกระจายบุคคลากร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 17 30 30 30

 ( - )

คน 37 37 37 37

 ( - )

คน 144 163 163 163

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 0.8640 2.3400 2.3400 2.3400

 ( - )

ลา้นบาท -                15.6640     7.3400        7.3400        7.3400        

ลา้นบาท -                10.6640     2.3400        2.3400        2.3400        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.8640      2.3400       2.3400       2.3400       

ลา้นบาท -                9.8000      -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                5.0000      5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท -                5.0000      5.0000       5.0000       5.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา12เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

26.9196    25.4656      107.0625 41.4383    3.0000      203.8860   

26.9196      25.4656       107.0625   41.4383      3.0000       203.8860     

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  203,886,000

 เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ  รองรบัการเปลีย่นแปลง

และการพฒันาระยะยาว

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 928 296 804 700 700

 ( 521 )

คน 1,430 1,385 1,400 1,400 1,400

 ( 1,037 )

คน 4,160 4,859 5,963 6,059 6,000

 ( 2,971 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 75.1904 96.8235 252.1790 258.9449 186.6649

 ( 30.2179 )

ลา้นบาท 161.2799      244.1701   488.7195     313.4229     226.5407     

ลา้นบาท 119.1085      203.8860   346.7415     258.9449     186.6649     

ลา้นบาท 23.4665       26.9196     31.3357      32.9761      34.7148      

ลา้นบาท 22.7310       25.4656     46.7348      48.3839      45.7801      

ลา้นบาท 43.9181       107.0625   94.5625      -              -              

ลา้นบาท 25.9929       41.4383     158.1085     161.5849     100.1700     

ลา้นบาท 3.0000         3.0000      16.0000      16.0000      6.0000       

ลา้นบาท 42.1714        40.2841     141.9780     54.4780      39.8758      

ลา้นบาท 42.1714       40.2841     141.9780     54.4780      39.8758      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา12เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

90.3186    35.9557      142.2011 50.7304    2.0000      321.2058   

90.3186      35.9557       142.2011   50.7304      2.0000       321.2058     

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  321,205,800

 เพือ่จดัการเรยีนการสอนและผลติกาํลงัคนที่มคุีณภาพ  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,806 961 2,756 2,240 2,240

 ( 1,764 )

คน 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

 ( 8,492 )

คน 21,986 22,868 24,925 24,925 24,925

 ( 20,157 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลา้นบาท 137.2573 179.0047 295.4052 304.6958 271.1117

 ( 67.7593 )

ลา้นบาท 278.9468      431.2058   377.9164     387.2070     353.6229     

ลา้นบาท 204.4814      321.2058   295.4052     304.6958     271.1117     

ลา้นบาท 79.6357       90.3186     99.8359      104.8053     111.0693     

ลา้นบาท 30.2287       35.9557     54.6119      54.9331      55.8424      

ลา้นบาท 67.2241       142.2011   -              -              -              

ลา้นบาท 25.3929       50.7304     126.9574     130.9574     90.2000      

ลา้นบาท 2.0000         2.0000      14.0000      14.0000      14.0000      

ลา้นบาท 74.4654        110.0000   82.5112      82.5112      82.5112      

ลา้นบาท 74.4654       110.0000   82.5112      82.5112      82.5112      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษาต่อ

ภายในระยะเวลา12เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           -             3.2000      3.2000      

-              -                -             -              1.0000       1.0000       

-              -                -             -              2.2000       2.2000       

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,400 2,400 2,000 2,400 2,400

 ( - )

โครงการ 22 8 10 10 10

 ( 24 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 3.9000 3.2000 24.0000 24.0000 24.0000

 ( - )

ลา้นบาท 3.9000         9.2000      21.0000      21.0000      21.0000      

ลา้นบาท 3.9000         3.2000      15.0000      15.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.9000         3.2000      15.0000      15.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                6.0000      6.0000        6.0000        6.0000        

ลา้นบาท -                6.0000      6.0000       6.0000       6.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการบรกิารวชิาการ                    3,200,000

 เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความรูท้างวชิาการ  ที่เป็นประโยชนต่์อการพฒันาตนเองและทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู คณาจารยแ์ละ

2. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           1.7000      -             1.7000      

-              -                -             1.7000       -              1.7000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 8 8 8 8

 ( 10 )

โครงการ 5,000 2,800 2,800 2,800 2,800

 ( 3,205 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 1.5000 1.7000 15.0000 15.0000 15.0000

 ( 0.4810 )

ลา้นบาท 1.7000         6.7000      5.5000        5.5000        5.5000        

ลา้นบาท 1.5000         1.7000      5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.5000         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.7000      5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.2000         5.0000      0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 0.2000         5.0000      0.5000       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรกัษ ์สง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม                    1,700,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    1,700,000

 เพือ่อนุรกัษ ์ส่งเสรมิ สบืสานมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

เชงิเวลา : โครงการที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           3.5750      -             3.5750      

-              -                -             3.5750       -              3.5750       

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 9 6 13 15 15

 ( 9 )

โครงการ 9 6 13 15 15

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 4.9975 17,772,400 10.0000 10.0000 10.0000

 ( - )

ลา้นบาท 5.4975         3.5750      8.0000        10.0000      10.0000      

ลา้นบาท 4.9975         3.5750      8.0000        10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.9975         3.5750      8.0000       10.0000      10.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.5000         -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.5000         -             -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยั                    6,831,600

7.5.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    3,575,000

 เพือ่มงีานวจิยัสรา้งองคค์วามรูท้ี่เหมาะสมกบัการพฒันาทอ้งถิน่และสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             -              -           3.2566      -             3.2566      

-              -                -             3.2566       -              3.2566       

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 3 5 8 10 10

 ( 3 )

โครงการ 3 8 8 10 10

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 1.3341 3.2566 20.0000 20.0000 20.0000

 ( - )

ลา้นบาท 1.3341         3.2566      10.0000      12.0000      15.0000      

ลา้นบาท 1.3341         3.2566      10.0000      12.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.3341         3.2566      10.0000      12.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2556 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    3,256,600

 เพือ่ใหม้ผีลงานวจิยัที่เป็นนวตักรรม และเป็นผลของการวจิยัที่ตอบสนองต่อความตอ้งการทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : ผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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6,973,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,973,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,973,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 6,973,500              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 1,145,400              บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 537,000                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 563,400                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,778,300              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 15,013,200             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,234,900             บาท

เงนิงบประมาณ 3,778,300              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 949,400                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้

้
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629,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 629,700                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 629,700                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 629,700                บาท

(1) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทป็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่1 253,000                บาท

(2) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทป็เลต็) สาํหรบันกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 362,100                บาท

(3) เครือ่งคอมพวิเตอรพ์กพา (แทป็เลต็) สาํหรบัครูผูส้อนช ัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 14,600                  บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพวิเตอรพ์กพา
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10,664,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 864,000                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 864,000                บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 864,000                บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 864,000                บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 5,864,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 864,000                บาท

2. งบลงทนุ 9,800,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,800,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 9,800,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 9,800,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 300,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ชดุปรงุยาจากสมนุไพรตามรูปแบบต่างๆ ระดบัคลนิกิ 1 ชดุ 300,000                บาท

(2) ชดุเครือ่งมอืทางเภสชัวทิยาและชวีวทิยาทางการแพทย ์1 ชดุ 5,500,000              บาท

(3) ชดุ ลา้ง แช่ อบ สมนุไพร 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(4) ชดุเครือ่งมอืวเิคราะหม์าตรฐานผลติภณัฑย์าในรูปแบบของเหลว 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(5) ชดุวเิคราะหค์วามคงตวัของเครือ่งสาํอางจากสมนุไพรรูปแบบเปียกและ

ผลติภณัฑส์ปา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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203,886,000 บาท

1. งบบคุลากร 26,919,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 24,578,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 24,578,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 21,105,300             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 1,736,400              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 1,736,400              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,341,500              บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,341,500              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,341,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 25,465,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,154,400             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,154,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 48,000                  บาท

(1.1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 1 คน 48,000                  บาท

(2) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 200,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 609,600                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,219,800              บาท

(4.1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยั 4,219,800              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,396,400              บาท

(5.1) ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาด 3,396,400              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 103,600                บาท

(6.1) เงนิประกนัสงัคม(ในฐานะนายจา้ง) 103,600                บาท

(7) วสัดกุารศึกษา 14,577,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 18,577,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 14,577,000             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,311,200              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 2,311,200              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,311,200              บาท

3. งบลงทนุ 107,062,500           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 107,062,500           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 12,500,000             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 12,500,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,600,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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(1.1) ชดุโตะ๊ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 4 ชดุ 800,000                บาท

(1.2) ชดุเก็บตวัอย่างฝุ่ นละอองในอากาศ 1 ชดุ 990,000                บาท

(1.3) ชดุตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม 1 ชดุ 648,000                บาท

(1.4) โปรแกรมบรหิารจดัการผลติ(ERP) 1 ชดุ 70,000                  บาท

(1.5) ตูส้แตนเลสพรอ้มเตาแรงดนัสูง 7 ตู ้ 1,092,000              บาท

(2) เครือ่งทดสอบความลา้ของวสัด ุขนาด 100 KN 1 ชดุ 5,900,000              บาท

(3) ระบบป้องกนัการโจมตใีนระบบเครอืข่าย 1 ระบบ 3,000,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 94,562,500             บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 94,562,500             บาท

(1) อาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและเกษตร 1 หลงั 94,562,500             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 ผูกพนังบประมาณ 94,522,500             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 41,438,300             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 41,438,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 41,268,300             บาท

1 เงนิเดือน 41,268,300             บาท

(1) อตัราเดมิ 38,595,500             บาท

(2) อตัราใหม่ 2,672,800              บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 140,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 30,000                  บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 3,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท
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321,205,800 บาท

1. งบบคุลากร 90,318,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 85,329,100             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 78,341,500             บาท

(1) อตัราเดมิ 66,420,200             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 5,953,200              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีขา้ราชการระดบัตน้ 14,900                  บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 5,953,200              บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,987,600              บาท

(1) อตัราเดมิ 6,589,700              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 395,400                บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการครองชพีพเิศษ 2,500                   บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,246,800              บาท

1.2.1 ค่าจา้งชัว่คราว 1,246,800              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 5 อตัรา 1,246,800              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 12,846,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,600,000             บาท

เงนิงบประมาณ 1,246,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,742,700              บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,742,700              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,742,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 35,955,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,022,400             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,022,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,260,000              บาท

(1.1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 780,000                บาท

(1.2) เงนิค่าทีพ่กัผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 480,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 500,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่ง 4,819,800              บาท

(4.1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยั 4,819,800              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,821,200              บาท

(5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(5.2) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ/์สิง่ก่อสรา้ง 500,000                บาท

(5.3) ค่าจา้งเหมาบาํรงุรกัษาลฟิท์ 1,821,200              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 176,600                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์
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(6.1) เงนิประกนัสงัคม(ในฐานะนายจา้ง) 176,600                บาท

(7) วสัดกุารศึกษา 18,148,800             บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,933,300              บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 6,933,300              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 6,933,300              บาท

3. งบลงทนุ 142,201,100           บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 142,201,100           บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 18,997,800             บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 18,997,800             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 16,009,300             บาท

รวม 25 รายการ (รวม 324 หน่วย)

(1.1) ตูล้าํโพงเสยีงแหลม 4 ตู ้ 240,000                บาท

(1.2) ตูล้าํโพงเสยีงกลาง 4 ตู ้ 280,000                บาท

(1.3) ตูล้าํโพงเสยีงเบส 4 ตู ้ 300,000                บาท

(1.4) เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้สาํหรบังานประมวลผล 60 เครือ่ง 1,620,000              บาท

(1.5) ชดุฝึกหดัการขบัรอ้ง 5 ชดุ 300,000                บาท

(1.6) เครือ่งฉายภาพสามมติ ิ36 เครือ่ง 2,340,000              บาท

(1.7) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4,000 

ANSI Lumens 1 เครือ่ง 64,900                  บาท

(1.8) กลอ้งถ่ายภาพนิ่ง ระบบดจิติอล ความละเอยีดไม่นอ้ยกวา่ 16 ลา้น

พกิเซล 7 กลอ้ง 70,000                  บาท

(1.9) กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 11 กลอ้ง 935,000                บาท

(1.10) เครือ่งคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล  (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18 

นิ้ว) 20 เครือ่ง 620,000                บาท

(1.11) เครือ่งผสมอาหารไฟฟ้า 1 เครือ่ง 25,000                  บาท

(1.12) เครือ่งพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร/์ชนดิ LED ส ี 6 เครือ่ง 144,000                บาท

(1.13) เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวดาํ แบบ Network แบบที ่1 

(33 หนา้/นาท)ี 20 เครือ่ง 420,000                บาท

(1.14) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2,000 

ANSI Lumens 4 เครือ่ง 88,000                  บาท

(1.15) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,000 

ANSI Lumens 6 เครือ่ง 197,400                บาท

(1.16) ชดุผลติรายการโทรทศัน ์1 ชดุ 170,000                บาท

(1.17) โทรทศัน ์แอล ซ ีด ีระดบัความละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล 

ขนาด 32 นิ้ว  4 เครือ่ง 48,000                  บาท

(1.18) ศีรษะพระ 1 ศรษีะ 9,000                   บาท

(1.19) สแกนเนอร ์สาํหรบังานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์รกิาร  4 เครือ่ง 124,000                บาท
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(1.20) อปุกรณ์ถ่ายทาํและตดัต่อ 1 ชดุ 220,000                บาท

(1.21) กลอ้งบนัทกึวดีโิอแบบประทบับ่า 3 เครือ่ง 270,000                บาท

(1.22) เครือ่งถ่ายเอกสารส ี1 เครือ่ง 120,000                บาท

(1.23) จอทวี ีLED ขนาด 50 นิ้ว 48 เครือ่ง 2,400,000              บาท

(1.24) เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั XGA ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3,500 

ANSI Lumens 36 เครือ่ง 1,404,000              บาท

(1.25) ชดุเครือ่งเสยีงสาํหรบัหอ้งเรยีน 36 เครือ่ง 3,600,000              บาท

(2) ระบบป้องกนัทรพัยากรสารสนเทศสูญหาย 1 ระบบ 2,988,500              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 123,203,300           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 123,203,300            บาท

(1) อาคารเรยีนคณะครศุาสตร ์1 หลงั 123,203,300            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 249,925,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 37,488,800             บาท

เงนิงบประมาณ 212,436,200            บาท

ปี 2554 ตัง้งบประมาณ 31,875,000             บาท

ปี 2555 ตัง้งบประมาณ 57,357,900             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 123,203,300            บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 50,730,400             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,730,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 49,060,400             บาท

1 เงนิเดือน 49,060,400             บาท

(1) อตัราเดมิ 46,387,600             บาท

(2) อตัราใหม่ 2,672,800              บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบันกัศึกษาพกิารในสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา 1,070,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายทนุการศึกษาเฉลมิราชกมุารี 240,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสนบัสนุนทนุการศึกษาต่อระดบัปรญิญาตรใีนประเทศ 360,000                บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,000,000              บาท
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3,200,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,200,000              บาท

1) ค่าใช่จ่ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารวชิาการ 2,200,000              บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 8,200,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,000,000              บาท

เงนิงบประมาณ 2,200,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการบรกิารวชิาการ
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1,700,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,700,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,700,000              บาท

1)  เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,700,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม
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3,575,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,575,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,575,000              บาท

1)  เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 3,575,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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3,256,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,256,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,256,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,256,600              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี
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	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.เพชรบูรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.ภูเก็ต
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.มหาสารคาม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.ยะลา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.ราชนครินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.ร้อยเอ็ด
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.รำไพพรรณี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.เลย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.ลำปาง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.ศรีสะเกษ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มรภ.สกลนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้ าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ






