
ฉบับปรับลดงบประมาณ





(ซ) 

หนา้ 

(70) มหาวทิยาลยัมหดิล 427 ถงึ 484 

1. วสิยัทศัน์ 427 

2. พนัธกจิ 427 

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ 427 

4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 428

รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

5. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 433 

จาํแนกตามแผนงาน

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 433 

จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 434 

จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 436

และ ผลผลติ/โครงการ



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2561 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2562 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

มหาวทิยาลยัมหดิลมุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลยัอยู่ในอนัดบั 1 ใน 100

มหาวทิยาลยัทีด่ทีีสุ่ดของโลก ในปี 2573

สรา้งความเป็นเลศิดา้นสุขภาพ ศาสตร ์ศิลป์ และนวตักรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม

เพือ่สงัคมไทย และประโยชนสุ์ขแก่มวลมนุษยชาติ

มหาวทิยาลยัมหดิล ดาํเนินการขบัเคลือ่นภารกจิภายใตยุ้ทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั

ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิแผนพฒันาต่าง ๆ รวมถงึนโยบายไทยแลนด ์4.0

โดยสรา้งความเขม้แขง็จากภายในและเชือ่มโยงประเทศกบัประชาคมโลก

บนหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง มหาวทิยาลยัมุง่เนน้การสรา้งบณัฑติทีม่คุีณภาพ

มหีลกัคิดทีถ่กูตอ้ง มทีกัษะในการใชช้วีติ การทาํงาน และการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น

สรา้งสภาพแวดลอ้มและการใหค้วามรูท้ีส่นบัสนุนการสรา้งผูป้ระกอบการ

ทีใ่ชน้วตักรรมและมุง่ช่วยเหลอืสงัคม สรา้งเครอืขา่ยการวจิยักบัสถาบนัการศึกษา

และสถาบนัวจิยัต่าง ๆ ทัว่โลก สรา้งความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัเอกชน

ในการพฒันาผลงานวจิยัเชงิพาณิชย ์รวมถงึการยกระดบัการพฒันาการรกัษาพยาบาล

และการสาธารณสุข การเตรยีมการรองรบัสงัคมผูสู้งอายุอย่างเป็นระบบ

มคุีณภาพมาตรฐาน เป็นศูนยก์ลางสุขภาพในภมูภิาคเอเซยี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัมหดิล

14,267,939,300

13,141,855,000



4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 59,113.2761    59,176.3346    61,987.8271    63,401.4635    65,371.0790    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14,267.9393    13,141.8550    13,482.8663    12,254.1811    11,303.2181    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 44,845.3368    46,034.4796    48,504.9608    51,147.2824    54,067.8609    

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 44,845.3368    46,034.4796    48,504.9608    51,147.2824    54,067.8609    

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการ

ภาครฐัวิจยัและพฒันา

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 303.7729      300.9102      310.8779      321.2029      331.8996      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 88.5124         110.8424        116.2148        121.8770        127.8463        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 88.5124         110.8424        116.2148        121.8770        127.8463        

2. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการ

ภาครฐัยกระดบัคณุภาพการศึกษา

และการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5,326.2150    5,178.5344    5,349.8040    5,525.4286    5,707.2811    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2,905.1187      4,682.2332      4,930.7465      5,194.0973      5,473.2717      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2,905.1187      4,682.2332      4,930.7465      5,194.0973      5,473.2717      

3. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตาม

ความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาทีไ่ดท้าํงานตรงสาชา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ 

หรอืประกอบอาชพีอสิระ

 ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 424.6545      201.7619      261.4946      174.9173      175.8893      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 6,009.3885      6,058.6587      5,753.9807      6,046.4309      6,360.3121      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 6,009.3885      6,058.6587      5,753.9807      6,046.4309      6,360.3121      

4. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการ

ภาครฐัดา้นสาธารณสุข

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,754.4027    3,591.7930    3,786.0677    3,903.7241    4,025.3207    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3,343.5321      6,174.1776      6,530.9364      6,910.7487      7,315.2395      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3,343.5321      6,174.1776      6,530.9364      6,910.7487      7,315.2395      

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละ

ของผูส้าํเร็จการศึกษาทีไ่ดท้าํงานตรงสาขา

รอ้ยละ 96 96 96 96 96

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ 

หรอืประกอบอาชพีอสิระ 

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 292.2645      294.0756      176.9420      178.1540      179.3870      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,713.5654      1,553.5793      1,611.0087      1,671.3408      1,735.4809      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1,713.5654      1,553.5793      1,611.0087      1,671.3408      1,735.4809      

6. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/

ประชาชนในชมุชนและสงัคม ใหมี้ความรู ้

ความสามารถในการพฒันาตนเอง 

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละ

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร/

หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิารวชิาการ

และวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 275.0650      194.2886      178.2886      178.2886      178.2886      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,056.8912      888.9404        948.8408        995.1424        1,044.6790      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1,056.8912      888.9404        948.8408        995.1424        1,044.6790      

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา 

และชมุชนในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น และ

อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน

ทีม่กีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 25 25 25 25 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละ

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละ

ของนกัศึกษาทีเ่หน็ความสาํคญั

ของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 95 95 95 95 95
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.7711         0.3856         0.3856         0.3856         0.3856         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 9.8689           10.5691         10.8430         11.1029         11.3715         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 9.8689           10.5691         10.8430         11.1029         11.3715         

8. นกัเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยั

ไดร้บัโอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ตามสทิธิท่ีกาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูป้กครองต่อโครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษา

โดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย

รอ้ยละ 100 100 100 100 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.9290         1.7295         1.7017         1.7992         -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

9. เพื่อเพิ่มการผลิตกาํลงัคนดา้นสาธารณสุขและ

สาขาวิชาท่ีขาดแคลนเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละ

ของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่

จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 764.2566      466.3820      686.2900      186.8860      108.0000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

10. พฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิาร

ดา้นสาธารณสุข

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัดา้นการ

รกัษาพยาบาลทีน่าํไปใชป้ระโยชน์

ผลงาน 40 40 40 40 40

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาดา้นการแแพทยไ์ดร้บัการรบัรองตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:โรงพยาบาลไดร้บัการ

รบัรองคุณภาพมาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,526.8152    2,077.3761    1,000.5949    895.4442      596.7662      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 29,547.3011    26,332.1685    28,262.9531    30,094.3012    31,999.6599    

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 29,547.3011    26,332.1685    28,262.9531    30,094.3012    31,999.6599    
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

11. เพื่อผลิตบณัฑติดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

ท่ีมีคณุภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของประเทศ เป็นบณัฑติท่ีมีพหุ

ศกัยภาพและเป็นผูนํ้า

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ดาํเนินการก่อสรา้ง

อาคารปรคีลนิิกและศูนยว์จิยัสถาบนั

การแทพยจ์กัรนีฤบดนิทรเ์ป็นไปตามแผน

ทีว่างไวไ้ม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 50 80 100 -                -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 26.4186       47.1472       605.1962      -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 168.8040        90.1125         90.1125         -                  -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 168.8040        90.1125         90.1125         -                 -                 

12. เพื่อพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยี

ทางดา้นเทคโนโลยีการแพทย์

และดา้นอาหาร เกษตร ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ใน

ระดบักึ่งอตุสาหกรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของงานวจิยัและ

นวตักรรมทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

และนานาชาติ

รอ้ยละ 95 95 95 95 -                

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั

และนวตักรรมทีย่ื่นขอจดทะเบยีน

ทรพัยส์นิทางปญัญา

ชิ้น 14 16 18 20 -                

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของบทความวจิยั

และนวตักรรมทีไ่ดร้บัการอา้งองิใน

วารสารวชิาการหรอืในฐานขอ้มูลระดบัชาตหิรอื

ระดบันานาชาตต่ิออาจารยป์ระจาํ

รอ้ยละ 75 75 80 80 -                

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยัและ

นวตักรรมทีน่าํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

ผลงาน 159 162 166 171 -                

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัทีน่าํไปใช ้

ประโยชนภ์ายใน

รอ้ยละ 100 100 100 100 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 352.1312      545.1996      582.5268      600.0027      -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

13. ประชาชนมีความเป็นอยู่และคณุภาพ

ชีวิตดีข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:คุณภาพชวีติอยู่

ในระดบัทีด่ขีึ้น

รอ้ยละ 5 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 178.9975      90.9496       254.9029      -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.3545           45.5625         147.0830        -                  -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.3545           45.5625         147.0830        -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

14. เพื่อพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุ

ระยะยาว และสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเอื้อต่อการดาํรงชีวิตในสงัคมสูงวยั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:การก่อสรา้ง

ศูนยว์ทิยาการเวชศาสตรผู์สู้งอายุ

ระดบัชาต ิ(พื้นทีส่มทุรสาคร) 

แลว้เสร็จ (สะสม)

รอ้ยละ -                30 90 100 -                

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 30.9200       151.3217      287.7934      287.9479      -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  87.6354         102.2413        102.2412        -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 87.6354         102.2413        102.2412        -                 

15. เพื่อยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

ใหมี้คณุภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนเครอืข่าย

ชมุชนทีม่กีารเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง

ผ่านพพิธิภณัฑ์

เครอืข่าย 7

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.3885         -                -                -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

16. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/ผูเ้ขา้เยี่ยมชมทีร่ะดบัดขีึ้น

รอ้ยละ 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.9370         -                -                -                -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 13.3346      88.3353      -              -              -

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

1 13.3346       88.3353       -                -                -

แผนงานยุทธศาสตร์ 5 812.0952     915.9576     188.7354     -               1,409.8263   

1. โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพการ

ใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข

4 764.9480      310.7614      188.7354      -                1,034.5263    

2. โครงการ : โครงการอาคารปรคีลนิิกและ

ศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์

1 47.1472       605.1962      -                -                375.3000      

แผนงานบูรณาการ 2 227.2713     527.5463     272.6434     -               487.1179     

1. โครงการ : โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพ

ของผูสู้งอายุ

1 136.3217      272.6434      272.6434      -                292.1179      

2. โครงการ : โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร 

และเมอืงปรมิณฑล

1 90.9496       254.9029      -                -                195.0000      

รวมทัง้สิ้น 8 1,052.7011   1,531.8392   461.3788     -               1,896.9442   

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  13,334,600  บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  699,645,200  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  112,450,000  บาท

3. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  227,271,300  บาท

เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพือ่ความย ัง่ยนื 1,729,500                        

แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมสุีขภาวะที่ดี 2,590,905,300                   

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค 90,949,600                      

ปีงบประมาณ

4. แผนงานบูรณาการ 787,470,900                 

แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 545,199,600                     

151,321,700                     

          หน่วย : ลา้นบาท 

แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 9,071,237,600               

2. แผนงานพื้นฐาน 690,511,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 690,511,700                     

3. แผนงานยทุธศาสตร์ 2,592,634,800               
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7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 825.6254     -                  -                  12,316.2296    -                  13,141.8550    

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 

(ดา้นการสรา้งความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ)

33.6281       -                  -                  267.2821        -                  300.9102        

2. แผนงานบุคลากรภาครฐั (ดา้นการ

พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

791.9973     -                  -                  7,978.3301     -                  8,770.3274     

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               -                  -                  690.5117        -                  690.5117        

ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -                  -                  -            16.9364                -            16.9364 

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -                  -                  -          294.0756                -          294.0756 

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -                  -                  -          184.8255                -          184.8255 

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ              -                  -                  -          194.2886                -          194.2886 

ผลผลติที่ 5 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                  -                  -             0.3856                -             0.3856 

4. แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา

เพื่อความยัง่ยนื

-               -                  -                  1.7295          -                  1.7295          

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                  -                  -             1.7295                -             1.7295 

5. แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมี

สุขภาวะที่ดี

-               -                  -                  2,590.9053     -                  2,590.9053     

โครงการที่ 1 : โครงการผลติแพทยเ์พิม่              -                  -                  -          314.0000                -          314.0000 

โครงการที่ 2 : โครงการผลติพยาบาลเพิม่              -                  -                  -            85.0860                -            85.0860 

โครงการที่ 3 : โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติ

สาขาวชิาที่ขาดแคลน

             -                  -                  -            59.2960                -            59.2960 

โครงการที่ 4 : โครงการเพิม่ศกัยภาพการ

ใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข

             -                  -                  -        2,077.3761                -        2,077.3761 

โครงการที่ 5 : โครงการอาคารปรีคลนิิก

และศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทย์

จกัรีนฤบดนิทร์

             -                  -                  -            47.1472                -            47.1472 

โครงการที่ 6 : โครงการบูรณาการพฒันา

นวตักรรมและเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพ

ช่องปากผูสู้งวยั

             -                  -                  -             8.0000                -             8.0000 

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 825.6254     -                  -                  12,316.2296    -                  13,141.8550    

งบรายจา่ย

6. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -               -                  -                  545.1996        -                  545.1996        

โครงการที่ 1 : โครงการการพฒันา

โครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร และระบบวจิยั

และนวตักรรมของประเทศ

             -                  -                  -            14.4807                -            14.4807 

โครงการที่ 2 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและ

สิง่แวดลอ้ม

             -                  -                  -          151.6643                -          151.6643 

โครงการที่ 3 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐาน

ของประเทศ

             -                  -                  -          111.5617                -          111.5617 

โครงการที่ 4 : โครงการการวจิยัและ

นวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่

ทางเศรษฐกิจ

             -                  -                  -          267.4929                -          267.4929 

7. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบั

ภาค

-               -                  -                  90.9496         -                  90.9496         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันา

กรุงเทพมหานคร และเมอืงปริมณฑล

             -                  -                  -            90.9496                -            90.9496 

8. แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาค

เพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

-               -                  -                  151.3217        -                  151.3217        

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาระบบดูแล

สุขภาพของผูสู้งอายุ

             -                  -                  -          146.3217                -          146.3217 

โครงการที่ 2 : โครงการสง่เสริมใหผู้สู้งอายุ

เขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่สุขภาวะ

ที่ดี

             -                  -                  -             5.0000                -             5.0000 
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8. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

15,721.5538     20,038.4908     21,024.6473     21,977.0786     22,980.8589     

9,384.3906       9,071.2376       9,446.7496       9,750.3556       10,064.5014     

864.7432         825.6254         872.9012         922.9456         975.9230         

-                   -                   -                   -                   -                   

8,519.6474       8,245.6122       8,573.8484       8,827.4100       9,088.5784       

-                   -                   -                   -                   -                   

6,337.1632       10,967.2532     11,577.8977     12,226.7230     12,916.3575     

6,337.1632       10,967.2532     11,577.8977     12,226.7230     12,916.3575     

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        9,071,237,600 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน
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รายการบุคลากรภาครฐั 9,071,237,600 บาท

1. งบบคุลากร 825,625,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 825,625,400           บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,245,612,200         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,245,612,200         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 8,123,815,800         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 121,796,400            บาท
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บาท

บาท

          วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             16.9364      -             16.9364      

-                -              16.9364       -               16.9364        

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,246 1,237 1,244 1,329 1,349

 ( 313 )

คน 1,704 1,492 1,574 1,689 1,579

 ( 124 )

คน 6,462 6,037 6,378 6,437 6,641

 ( 5,400 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 28.8266 16.9364 16.9364 16.9364 16.9364

 ( - )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                   690,511,700 

8.2.1    ผลผลิตท่ี 1 :   ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์                     16,936,400 

          เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรร์ะดบัสูงใหม้คีุณภาพ มคีวามพรอ้มสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,279.9031    815.0967     873.7180      925.0778     980.2467       

ลา้นบาท 28.8266        16.9364      16.9364        16.9364       16.9364        

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 28.8266        16.9364      16.9364       16.9364      16.9364        

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 1,251.0765    798.1603     856.7816      908.1414     963.3103       

ลา้นบาท 1,251.0765    798.1603     856.7816      908.1414     963.3103      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 16,936,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,936,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,936,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 8,989,200              บาท

2) เงนิอดุหนุนการบรหิารจดัการ 442,700                บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการเอเชยีอาคเนยศึ์กษา 388,900                บาท

4) เงนิอดุหนุนการศึกษาพเิศษ 4,185,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นมนุษยศาสตร์

   และสงัคมศาสตร ์(ทนุเรยีนดมีนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 330,600                บาท

6) เงนิอดุหนุนโครงการพหวุฒันธรรมอาเซยีน 500,000                บาท

7) เงนิอดุหนุนโครงการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 2,100,000              บาท
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บาท

         วตัถปุระสงค ์: 

8.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             294.0756    -             294.0756     

-                -              290.9645      -               290.9645      

-                -              1.5426         -               1.5426         

-                -              1.5685         -               1.5685         

8.2.2.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,144 2,127 2,442 2,486 2,746

 ( 210 )

คน 3,293 2,951 3,150 3,241 3,311

 ( 205 )

คน 11,395 10,386 11,398 12,154 12,958

 ( 9,945 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 262.4932 175.5740 176.9420 178.1540 179.3870

ลา้นบาท 2,005.8299    1,847.6549   1,787.9507    1,849.4948   1,914.8679    

ลา้นบาท 292.2645       294.0756     176.9420      178.1540     179.3870       

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 292.2645      294.0756     176.9420      178.1540     179.3870      

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 1,713.5654    1,553.5793   1,611.0087    1,671.3408   1,735.4809    

ลา้นบาท 1,713.5654    1,553.5793   1,611.0087    1,671.3408   1,735.4809    

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

3. การบรหิารงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

8.2.2    ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   294,075,600 

         เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบัสูงใหม้คีุณภาพ มคีวามพรอ้มสอดคลอ้งกบั 

         ความตอ้งการของประเทศ และมคีวามสามารถในการหาองคค์วามรูใ้หม่ในระดบัสากล

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 294,075,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 294,075,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 294,075,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 56,119,000             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 29,005,000             บาท

(1)  ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

   รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 5,205,000              บาท

(2)  เครือ่งวเิคราะหแ์กส๊ชวีมวล และสารอนิทรยีด์ว้ยเทคนคิโครมาโตกราฟฟ่ี

     แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,400,000              บาท

(3) เครือ่งวเิคราะหค์ณุสมบตัเิชงิความรอ้นของสาร แขวงทุ่งพญาไท 

     เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,400,000              บาท

(4) ชดุหอ้งปฏบิตักิารสาํหรบัเทคโนโลยช่ีวยเหลอืผูสู้งอายุ ตาํบลศาลายา

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(5)  เครือ่งแกส๊โครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมเิตอร ์ตาํบลศาลายา 

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 5,000,000              บาท

(6) เครือ่งวเิคราะหแ์ละแยกสารชนดิของเหลวปรสทิธภิาพสูงต่อพ่วงเครือ่งวดั

     มวลสารในสถานะแกส๊ (LC-MS/MS) ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล

     จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 12,000,000             บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 89,551,200             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 14,460,100             บาท

(2) ปรบัปรงุระบบไฟฟ้าลงใตด้นิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

     กรงุเทพมหานคร 1 รายการ 25,192,000             บาท

(3) โถงรอแสดง และระบบสนบัสนุน BLACK BOX THEATRE ชัน้ ๖

     อาคารพพิธิภณัฑด์นตรใีนภมูภิาคอษุาคเนย ์ตาํบลศาลายา 

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 งาน 49,899,100             บาท

4) เงนิอดุหนุนการบรหิารจดัการ 200,000                บาท

5) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเทคโนโลยแีห่งภมูภิาคอษุาคเนย์ 50,000,000             บาท

6) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

   ระยะที ่2 (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 47,662,000             บาท

7) เงนิอดุหนุนโครงการ Teaching Excellence เพือ่พฒันาขดีสมรรถนะ

   ในศตวรรษที ่21 และส่งเสรมิการศึกษาขา้มพรมแดนทางดา้นวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 3,500,000              บาท

8) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพการเรยีนการสอนปฏบิตักิารชวีวทิยา

   สาํหรบัเป็นพื้นฐานของผูเ้รยีนระดบัมหาวทิยาลยัในศตวรรษที ่21 5,600,000              บาท
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9) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาการวจิยัและการเรยีนการสอนทางวศิวกรรม

    บูรณาการโดยเชื่อมโยงกบัภาคอตุสาหกรรมทัง้ในและต่างประเทศ

    เพือ่ส่งเสรมิ Entrepreneurial University 4,438,400              บาท

10) เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการศึกษาผ่านแหลง่เรยีนรู ้

     ออนไลนแ์บบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) 8,000,000              บาท
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บาท

          วตัถปุระสงค ์: 

8.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             184.8255    -             184.8255     

-                -              184.8255      -               184.8255      

8.2.3.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,495 3,627 3,810 3,923 4,106

 ( 172 )

คน 4,126 4,226 4,229 4,280 4,249

 ( 264 )

คน 14,670 14,722 15,236 15,691 15,980

 ( 13,738 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 238.6062 152.6409 156.2229 157.9809 158.9529

 ( - )

ลา้นบาท 5,154.1399    5,445.3239   5,141.7573    5,296.2704   5,555.9547    

ลา้นบาท 395.8279       184.8255     244.5582      157.9809     158.9529       

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 395.8279      184.8255     244.5582      157.9809     158.9529      

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 4,758.3120    5,260.4984   4,897.1991    5,138.2895   5,397.0018    

ลา้นบาท 4,758.3120    5,260.4984   4,897.1991    5,138.2895   5,397.0018    

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

8.2.3    ผลผลิตท่ี 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ                   184,825,500 

          เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพระดบัสูงใหม้คีุณภาพ มคีวามพรอ้มสอดคลอ้ง

          กบัความตอ้งการของประเทศ และมคีวามสามารถในการหาองคค์วามรูใ้หม่ในระดบัสากล

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 184,825,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 184,825,500           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 184,825,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 107,145,600            บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 18,850,000             บาท

(1) เครือ่งวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานขณะออกกาํลงักาย พรอ้มวดัคลืน่ไฟฟ้า

    แบบ 12 ลดี ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 เครือ่ง 4,000,000              บาท

(2) ครภุณัฑป์ระจาํหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์กษตร และบรกิารตรวจ

    วเิคราะหค์ณุภาพ ตาํบลสรา้งนกทา อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ

    จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 รายการ 14,850,000             บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 13,334,600             บาท

(1) อาคารศูนยก์ารเรยีนรูช้มุชนและวจิยัดา้นสิง่แวดลอ้ม 13,334,600             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 183,653,000            บาท

  ปี 2557 - 2559 ตัง้งบประมาณ 81,983,100             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,334,600             บาท

  ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 88,335,300             บาท

4) เงนิอดุหนุนการบรหิารจดัการ 332,500                บาท

5) เงนิอดุหนุนการพฒันาคณุภาพการศึกษา 4,802,000              บาท

6) เงนิอดุหนุนการพฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิารและการศึกษา 12,600,000             บาท

7) เงนิอดุหนุนโครงการจดัตัง้ศูนยก์ารศึกษาทางไกลและเครอืข่าย

   ดา้นการแพทยศิ์รริาช (Siriraj Center of Telemedicine  : SiTEL) 1,500,000              บาท

8) เงนิอดุหนุนโครงการเภสชัวทิยาเชงิระบบศิรริาชสู่ศูนยค์วามเป็นเลศิ

   วจิยัสากล (SISP 2.0) 3,500,000              บาท

9) เงนิอดุหนุนสาํหรบัส่งเสรมิศกัยภาพการจดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 22,760,800             บาท
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บาท

         วตัถปุระสงค ์: 

8.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             194.2886    -             194.2886     

-                -              194.2886      -               194.2886      

8.2.4.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,719,589  1,786,014  1,788,425  1,792,579  1,796,189

 ( 1,080,298 )

ตวั 97,000  97,000  98,000  98,500  99,000 

 ( 43,255 )

ตวั 84,000  72,500  72,050  72,050  72,050 

 ( 32,904 )

ศพ  4,300  4,300  4,300  4,300  4,300 

 ( 4,136 )

ตวัอย่าง 35,200  37,500  37,600  37,600  37,700 

 ( 18,628 )

รอ้ยละ 97 97 97 97 97

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 274.2430 178.2886 178.2886 178.2886 178.2886

 ( - )

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวเ์ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนสตัวท์ดลอง

เชงิปรมิาณ : จาํนวนการใหบ้รกิารชนัสูตรพลกิศพ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนตวัอย่างทีว่เิคราะห์

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความแม่นยาํในการวนิิจฉยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

8.2.4   ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ                   194,288,600 

         เพือ่บรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมทีม่คีุณภาพมาตรฐานในระดบัสากล

         และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,331.9562    1,083.2290   1,127.1294    1,173.4310   1,222.9676    

ลา้นบาท 275.0650       194.2886     178.2886      178.2886     178.2886       

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 275.0650      194.2886     178.2886      178.2886     178.2886      

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 1,056.8912    888.9404     948.8408      995.1424     1,044.6790    

ลา้นบาท 1,056.8912    888.9404     948.8408      995.1424     1,044.6790    

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 194,288,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 194,288,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 194,288,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 9,139,500              บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 6,000,000              บาท

(1) เครือ่งสแกนสไลด ์(Virtual Slide Scanner) ตาํบลศาลายา 

    อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 เครือ่ง 6,000,000              บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 10,000,000             บาท

(1) ระบบควบคมุสภาพแวดลอ้มในงานเลี้ยงสตัวท์ดลอง อาคาร 1 ชัน้ 2

    ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ระบบ 10,000,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนสถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครวั 1,250,000              บาท

5) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการชนัสูตรพลกิศพ 19,780,000             บาท

6) เงนิอดุหนุนเพือ่พฒันาสุขภาพช่องปากและระบบบดเคี้ยวผูด้อ้ยโอกาส 9,575,000              บาท

7) เงนิอดุหนุนเพือ่บูรณะฟ้ืนฟูผูท้ีม่ใีบหนา้ ขากรรไกรบกพร่อง 3,500,000              บาท

8) เงนิอดุหนุนโครงการเสรมิสรา้งทนัตสุขภาพแก่ชมุชน 3,000,000              บาท

9) เงนิอดุหนุนดา้นเภสชัศาสตร์ 500,000                บาท

10) เงนิอดุหนุนศูนยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักฬีา 6,000,000              บาท

11) เงนิอดุหนุนโครงการเฝ้าระวงัตดิตามโรคจากสตัว ์ 15,000,000             บาท

12) เงนิอดุหนุนโครงการศูนยศึ์กษาและฟ้ืนฟูภาษาและวฒันธรรม

     ในภาวะวกิฤต 500,000                บาท

13) เงนิอดุหนุนการพฒันาและการใหบ้รกิารวชิาการทางดา้นโภชนาการ 2,100,000              บาท

14) เงนิอดุหนุนโครงการนาํร่องการใหบ้รกิารวชิาการเพือ่ป้องกนั

     และแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่น 1,197,000              บาท

15) เงนิอดุหนุนบรกิารวชิาการของวทิยาลยัราชสุดา 1,000,000              บาท

16) เงนิอดุหนุนบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 1,750,000              บาท

17) เงนิอดุหนุนบรกิารวชิาการดา้นสุขภาพ 1,000,000              บาท

18) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพประชากรไทย : กลุม่เดก็และวยัรุ่น

     และกลุม่ผูใ้หญ่และสูงอายุแบบครบวงจร 5,500,000              บาท

19) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาการศึกษา 20,000,000             บาท

20) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันารูปแบบบรกิารดูแลและป้องกนัภาวะเบาหวาน

     และความดนัเลอืดสูง 5,000,000              บาท

21) เงนิอดุหนุนโครงการนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา มหาราชนิี

     เพือ่สุขภาพผูพ้กิารทางการมองเหน็ 550,000                บาท

22) เงนิอดุหนุนศูนยท์นัตกรรมพระราชทาน สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ

     สยามบรมราชกมุารแีละหน่วยทนัตกรรมเคลือ่นที่ 12,600,000             บาท
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23) เงนิอดุหนุนโครงการจดัตัง้หน่วยสนบัสนุนทางวชิาการเคลือ่นทีแ่ละระบบ

     พีเ่ลี้ยงทีป่รกึษาของเดก็ในชมุชน 1,000,000              บาท

24) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาระบบการดูแลรกัษาผูป่้วย

     โรคหลอดเลอืดสมอง 10,500,000             บาท

25) เงนิอดุหนุนหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีส่าํหรบันกัเรยีนโรงเรยีน

    ในถิน่ทรุกนัดารโรงพยาบาลเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 5,000,000              บาท

26) เงนิอดุหนุนโครงการจดัตัง้ศูนยท์ดสอบเครือ่งสาํอางและเภสชัภณัฑท์างผวิหนงั 5,233,000              บาท

27) เงนิอดุหนุนโครงการหน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่เพือ่ยกระดบัคณุภาพบรกิาร

     ดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นทีห่่างไกล 9,100,000              บาท

28) เงนิอดุหนุนโครงการศูนยแ์รกรบั ฟ้ืนฟู และกกักนัโรคสตัวป่์าของกลาง

     และสตัวต่์างถิน่ 1,225,100              บาท

29) เงนิอดุหนุนบรกิารวชิาการและเผยแพร่นวตักรรม 525,000                บาท

30) เงนิอดุหนุนโครงการศูนยพ์ฒันาผลติภณัฑย์าและผลติภณัฑส์ุขภาพ 11,253,000             บาท

31) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาระบบการใหบ้รกิารหอสมดุและคลงัความรู ้ 2,000,000              บาท

32) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันามาตรฐานการศึกษาสู่สากล 10,011,000             บาท

33) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่การพฒันาองคก์รสู่

     ความเป็นเลศิ 3,500,000              บาท
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บาท

         วตัถปุระสงค ์: 

8.2.5.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             0.3856       -             0.3856       

-                -              0.3856         -               0.3856         

8.2.5.2   เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 25 25 25 25

 ( 8 )

คน 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000

 ( 1,465 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 0.7711 0.3856 0.3856 0.3856 0.3856

 ( - )

ลา้นบาท 10.6400        10.9547      11.2286        11.4885       11.7571        

ลา้นบาท 0.7711         0.3856        0.3856         0.3856        0.3856         

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 0.7711         0.3856        0.3856         0.3856        0.3856         

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 9.8689         10.5691      10.8430        11.1029       11.3715        

ลา้นบาท 9.8689         10.5691      10.8430       11.1029      11.3715        

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - เงนิรายได ้

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุผล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

8.2.5    ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                        385,600 

         เพือ่ทาํนุบาํรุงและส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมในการสรา้งเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

         และการธาํรงไวซ้ึง่ความเจรญิงอกงามทางสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 385,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 385,600                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 385,600                บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 135,600                บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 250,000                บาท
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บาท

บาท

8.3.1.1  วตัถปุระสงค์

8.3.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถึง  ปี 2564)

8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             1.7295       -             1.7295       

-                -              1.7295         -               1.7295         

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 393 408 375 390 -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( - )

ลา้นบาท 23.4415        1.7295        1.7017         1.7992        -                

ลา้นบาท 23.4415        1.7295        1.7017         1.7992        -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 23.4415        1.7295        1.7017         1.7992        -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายทีผู่ป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการทีไ่ดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

8.3  แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความย ัง่ยืน                      1,729,500 

8.3.1    โครงการท่ี 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

                          ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                     1,729,500 

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

          เพือ่ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

          มหาวทิยาลยัมหดิล

                    28,671,900 

                    28,671,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

             ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 1,729,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,729,500              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,729,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,729,500              บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,038,900              บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 146,700                บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 124,700                บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 158,500                บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 260,700                บาท
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บาท

บาท

8.4.1.1  วตัถปุระสงค์

8.4.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     14  ปี (ปี 2553 ถึง  ปี 2566)

8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             314.0000    -             314.0000     

-                -              314.0000      -               314.0000      

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 68 68 192 192 192

 ( - )

คน 904 836 768 576 384

 ( 904 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 2,732.9000    314.0000     617.1000      153.6000     134.4000       

ลา้นบาท 2,732.9000    314.0000     617.1000      153.6000     134.4000       

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 2,732.9000    314.0000     617.1000      153.6000     134.4000      

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

งบประมาณ

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัการจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                 3,952,000,000 

                 3,952,000,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

           มหาวทิยาลยัมหดิล

8.4  แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี                 2,590,905,300 

8.4.1    โครงการท่ี 1 :  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม                   314,000,000 

          เพือ่แกไ้ขปญัหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย ์โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอ

          กบัความตอ้งการของประเทศ 
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โครงการ : โครงการผลติแพทยเ์พิม่ 314,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 314,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 314,000,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 314,000,000            บาท
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บาท

8.4.2.1  วตัถปุระสงค์

8.4.2.2  สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2564)

8.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             85.0860      -             85.0860      

-                -              85.0860       -               85.0860        

8.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 290 290 290 290 -

 ( - )

คน 1,160 870 580 290 -

 ( 1,160 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( - )

ลา้นบาท 350.8420       85.0860      53.1860        21.2860       -                

ลา้นบาท 350.8420       85.0860      53.1860        21.2860       -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 350.8420      85.0860      53.1860       21.2860      -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   510,400,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัการจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.4.2    โครงการท่ี 2 :  โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม                     85,086,000 

          เพือ่แกไ้ขปญัหาความรุนแรงของการขาดแคลนพยาบาล โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอ

          กบัความตอ้งการของประเทศ 

          มหาวทิยาลยัมหดิล

                   510,400,000 
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โครงการ : โครงการผลติพยาบาลเพิม่ 85,086,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 85,086,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 85,086,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 85,086,000             บาท
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บาท

8.4.3.1  วตัถปุระสงค์

8.4.3.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     10  ปี (ปี 2554 ถึง  ปี 2563)

8.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             59.2960      -             59.2960      

-                -              59.2960       -               59.2960        

8.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 124 124 - - -

 ( - )

คน 30 30 30 - -

 ( - )

คน 248 124 - - -

 ( - )

คน 90 60 30 - -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 - -

 ( - )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา 

สาขาแพทยศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

 สาขาทนัตแพทยศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่ 

สาขาแพทยศาสตร์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่ 

สาขาทนัตแพทยศาสตร์

                    59,296,000 

          เพือ่ผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลนใหม้คีุณภาพ มคีวามพรอ้ม 

          สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

           มหาวทิยาลยัมหดิล

                 1,743,634,000 

                 1,743,634,000 

8.4.3    โครงการท่ี 3 :  โครงการเรง่รดัผลิตบณัฑติสาขาวิชาท่ีขาดแคลน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนสาขาวชิาทีข่าดแคลน
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เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,678.3340    59.2960      6.0040         -               -                

ลา้นบาท 1,678.3340    59.2960      6.0040         -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 1,678.3340    59.2960      6.0040         -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเร่งรดัผลติบณัฑติสาขาวชิาที่ขาดแคลน 59,296,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 59,296,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 59,296,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้นแพทยศาสตร์ 40,796,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนการเร่งรดัการผลติบณัฑติทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์ 18,500,000             บาท
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บาท

8.4.4.1  วตัถปุระสงค์

8.4.4.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     12  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2571)

8.4.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             2,077.3761   -              2,077.3761   

-                -              2,077.3761    -               2,077.3761    

8.4.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 9,360  9,406  9,494  9,511  9,563 

 ( 7,929 )

งาน 431  417  429  436  447 

 ( 104 )

ราย 6,903,828  7,015,107  7,120,558  7,266,064  7,437,610 

 ( 3,431,007 )

ราย 159,031  153,838  156,724  159,635  161,487 

 ( 75,257 )

ลา้นบาท 64,885.3688    28,409.5446   29,263.5480    30,989.7454   818,354.8709   

ลา้นบาท 7,520.6666      2,077.3761    1,000.5949     895.4442      10,318.2060    

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 7,520.6666     2,077.3761    1,000.5949     895.4442      10,318.2060    

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 57,364.7022    26,332.1685   28,262.9531    30,094.3012   808,036.6649   

ลา้นบาท 57,364.7022   26,332.1685  28,262.9531    30,094.3012   808,036.6649   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการศึกษา/ฝึกปฏบิตังิาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

รกัษาพยาบาล

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป่้วยนอก

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป่้วยใน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

               58,469,915,500 

              399,735,868,300 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุข

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

8.4.4    โครงการท่ี 4 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข                   2,077,376,100 

          เพือ่รองรบัการผลติ และฝึกปฏบิตังิานของนกัศึกษาแพทย ์พยาบาล บคุลากรดา้นสาธารณสุข 

          และเพิม่ศกัยภาพการวจิยัดา้นการแพทย ์ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ มคีุณภาพมาตรฐาน

          ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางสุขภาพในภูมภิาคเอเชยี

           มหาวทิยาลยัมหดิล

              458,205,783,800 
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โครงการ : โครงการเพิม่ศกัยภาพการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสุข 2,077,376,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,077,376,100         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,077,376,100         บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 122,300,900            บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 644,974,000            บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 55 รายการ (รวม 225 หน่วย) 36,853,200             บาท

(2) ลฟิทโ์ดยสาร พรอ้มตดิตัง้ แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกนอ้ย

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,926,000              บาท

(3) เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ แขวงทุ่งพญาไท 

    เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(4) ตูแ้ช่แขง็อณุหภมูติํา่ พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

    กรงุเทพมหานคร 4 ชดุ 4,000,000              บาท

(5) เครือ่งเขย่าแบบควบคมุอณุหภมูแิละความชื้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,200,000              บาท

(6) เครือ่งเขย่าแบบควบคมุอณุหภมูชินดิสูงและตํา่กวา่อณุหภมูหิอ้ง 

    พรอ้มอปุกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,390,000              บาท

(7) ตูแ้ช่แขง็อณุหภมูติํา่ ชนดิ -86 องศาเซลเซยีส พรอ้มอปุกรณ์ 

    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,100,000              บาท

(8) เครือ่งเจาะตดักระดูกใบหนา้ดว้ยระบบไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท

    เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 2 เครือ่ง 2,748,300              บาท

(9) เครือ่งดมยาสลบชนดิ 3 กา๊ซ พรอ้มเครือ่งช่วยหายใจ

    และเครือ่งตดิตามการทาํงานของหวัใจและวเิคราะหก์า๊ซ

    ระหวา่งดมยาสลบ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,900,000              บาท

(10) เครือ่งใหก้ารรกัษาดว้ยแสงเลเซอรก์าํลงัสูง แขวงบางยีข่นั 

     เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,000,000              บาท

(11) ชดุอปุกรณ์ควบคมุคณุภาพเครือ่งมอืทางรงัสวีทิยา ตาํบลศาลายา

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 2,070,800              บาท

(12) ชดุครภุณัฑโ์สตทศันูปกรณ์ประจาํหอ้งเรยีน ตาํบลศาลายา 

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(13) หอ้งปฏบิตักิารชวีนริภยัระดบั 3 สาํหรบัวเิคราะหต์วัอย่างจากสตัว ์

     (ABSL-3) ตาํบลลุม่สุ่ม อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 หอ้ง 39,880,000             บาท

(14) เครือ่งเหวีย่งแยกตะกอนแบบความเรว็ยิง่ยวด ตาํบลศาลายา 

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 4,500,000              บาท

(15) ชดุเครือ่งกลงึ และเตาเผาวสัดทุางทนัตกรรม แขวงทุ่งพญาไท 

     เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,500,000              บาท

462



(16) ชดุเครือ่งมอืปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ์ตาํบลลุม่สุ่ม อาํเภอไทรโยค

     จงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ 3,500,000              บาท

(17) ตูเ้ก็บตวัอย่างชนดิควบคมุอณุหภมู ิ(-80 องศาเซลเซยีส) ตาํบลศาลายา

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 4 ชดุ 4,280,000              บาท

(18) เครือ่งทาํลายซากสตัวต์ดิเชื้อดว้ยระบบอลัคาไลนไ์ฮโดรไลซสิ 

     ตาํบลลุม่สุ่ม อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 เครือ่ง 3,200,000              บาท

(19) เครือ่งนึ่งฆ่าเชื้อดว้ยไอนํา้ ชนดิ 2 ประตู ตาํบลลุม่สุ่ม อาํเภอไทรโยค

     จงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ 6,420,000              บาท

(20) เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมพรอ้มระบบตรวจวดัในสภาพจรงิ 

     ตาํบลลุม่สุ่ม อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ 3,000,000              บาท

(21) เครือ่งบาํบดัของเสยีตดิเชื้อจากหอ้งปฏบิตักิารดว้ยระบบความรอ้น

     อตัโนมตั ิตาํบลลุม่สุ่ม อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี1 ชดุ 3,210,000              บาท

(22) เครือ่งกาํเนดิไฟฟ้าสาํรองฉุกเฉิน ตาํบลลุม่สุ่ม อาํเภอไทรโยค 

     จงัหวดักาญจนบรุ ี1 เครือ่ง 2,685,700              บาท

(23) เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเรว็สูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

     กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 75,000,000             บาท

(24) เครือ่งตรวจเตา้นมดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

     กรงุเทพมหานคร 2 ชดุ 10,000,000             บาท

(25) เครือ่งศูนยก์ลางตดิตามการทาํงานของสญัญาณชพี แขวงทุ่งพญาไท

     เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 6,400,000              บาท

(26) เครือ่งเร่งอนุภาคพลงังานสูงพรอ้มระบบบงัคบัลาํรงัสชีนดิละเอยีดสูง

      และระบบภาพนาํวถิแีบบเอกซเรยส์เตอรโิอสโคปิคพรอ้มอปุกรณ์ 

      แขวงศิรริาช เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 112,450,000            บาท

    งบประมาณทัง้สิ้น 224,900,000            บาท

    ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 112,450,000            บาท

    ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 112,450,000            บาท

(27) เครือ่งถ่ายภาพรงัสโีพสติรอนพรอ้มระบบควบคมุ และอปุกรณ์

      แขวงศิรริาช เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 110,000,000            บาท

(28) เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเรว็สูง พรอ้มอปุกรณ์ แขวงศิรริาช เขต

      บางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 100,000,000            บาท

(29) เครือ่งช่วยพยุงเดนิแบบอตัโนมตั ิแบบใชร้โีมทคอนโทรล แขวงศิรริาช

      เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,000,000              บาท

(30) เครือ่งการวเิคราะหค์วามผดิปกต ิขณะนอนหลบั แขวงศิรริาช 

      เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 8 ชดุ 26,900,000             บาท

(31) ชดุทาํแหง้เยอืกแขง็ระบบสุญญากาศ ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล

      จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 2,900,000              บาท
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(32) ชดุอพัเดตเครือ่งวเิคราะหโ์ครโมโซม ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล

     จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(33) เครือ่งลา้งและฆ่าเชื้อรถเขน็ระบบอตัโนมตัพิรอ้มอปุกรณ์แบบ 2 ประตู

     ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 เครือ่ง 18,500,000             บาท

(34) ระบบกลอ้งวงจรปิดพรอ้มอปุกรณ์ตดิตัง้ ตาํบลศาลายา 

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ระบบ 7,000,000              บาท

(35) เครือ่งทาํความสะอาดเครือ่งจกัร ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล

     จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 2,600,000              บาท

(36) ถงัผสมสแตนเลสแบบแม่เหลก็พรอ้มมแีจค๊เก็ต ตาํบลศาลายา 

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 5,350,000              บาท

(37) เครือ่งปิดฝาขวดยาฉีด ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล 

     จงัหวดันครปฐม 1 เครือ่ง 2,675,000              บาท

(38) เครือ่งบรรจขุองเหลวใส่ถงุพรอ้มอปุกรณ์ ตาํบลศาลายา 

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 1,070,000              บาท

(39) ตูเ้ตรยีมยาเคมบีาํบดัสาํหรบังานบรรจ ุตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล

     จงัหวดันครปฐม 1 เครือ่ง 2,140,000              บาท

(40) ขยายระบบวดัอนุภาคในหอ้งสะอาด ระดบั 100 ตาํบลศาลายา 

     อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 1,555,000              บาท

(41) ตดิตัง้ระบบการทาํใหป้ราศจากเชื้อดว้ยไอนํา้สาํหรบัเครือ่งทาํเขม้ขน้

     ผลติภณัฑ ์ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 1,070,000              บาท

(42) ครภุณัฑป์ระจาํอาคารศูนยก์ารแพทยม์หดิล นครสวรรค ์ระยะที ่2 

     ตาํบลเขาทอง อาํเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์1 รายการ 20,000,000             บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 886,294,600            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 32,071,700             บาท

(2) ก่อสรา้งกลุม่อาคารกายวทิยาทาน ศาลายา (ระยะที ่2) ตาํบลศาลายา          

 อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 งาน 44,000,000             บาท

(3) งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้า อาคารเทพรตัน ์แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี         

 กรงุเทพมหานคร 1 งาน 28,616,000             บาท

(4) งานปรบัปรงุระบบปรบัอากาศ อาคารราชรตัน ์คณะเภสชัศาสตร ์

    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 งาน 47,627,000             บาท

(5) งานปรบัปรงุอาคารคณะเทคนคิการแพทยเ์พือ่การขบัเคลือ่นภารกจิ

    ศูนยค์วามเป็นเลศิการบรกิารทางเวชศาสตรช์นัสูตร

    และการสรา้งเสรมิสุขภาพชมุชน (ชัน้ 6 ชัน้ 7 ชัน้ 10 และงานระบบ

    วศิวกรรมหลกั) แขวงศิรริาช เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 1 งาน 28,000,000             บาท

(6) ปรบัปรงุหอผูป่้วยสูตกิรรม (6SW) ชัน้ 6 อาคาร 1 แขวงทุ่งพญาไท

    เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 1 โครงการ 29,000,000             บาท
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(7) โครงการก่อสรา้งถนนภายในโครงการจดัตัง้วทิยาเขตอาํนาจเจรญิ 

    ตาํบลสรา้งนกทา อาํเภอเมอืงอาํนาจเจรญิ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 1 โครงการ 24,481,900             บาท

(8) โครงการศูนยเ์รยีนรูแ้ละพฒันาสุขภาวะผูสู้งอายุแบบครบวงจรและ

     บรบิาลผูป่้วยระยะทา้ย ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ -                         บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 659,821,000            บาท

   เงนินอกงบประมาณ 197,946,300            บาท

   เงนิงบประมาณ 461,874,700            บาท

   ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 84,403,900             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

   ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

   ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 188,735,400            บาท

   ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 188,735,400            บาท

(9) ก่อสรา้งศูนยก์ารแพทยพ์รอ้มระบบสาธารณูปโภค 652,498,000            บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 2,230,000,000         บาท

  เงนินอกงบประมาณ 669,000,000            บาท

  เงนิงบประมาณ 1,561,000,000         บาท

  ปี 2557 - 2559 ตัง้งบประมาณ 232,167,600            บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 325,655,800            บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 350,678,600            บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 652,498,000            บาท

(10) ก่อสรา้งระบบทางสญัจรทางเดนิยกระดบั (Skywalk) -                         บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 207,480,000            บาท

  เงนินอกงบประมาณ 167,580,000            บาท

  เงนิงบประมาณ 39,900,000             บาท

  ปี 2557 - 2559 ตัง้งบประมาณ 6,483,800              บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 10,374,000             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 13,466,200             บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

  ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 9,576,000              บาท

(11) โครงการศูนยเ์รยีนรูแ้ละพฒันาสุขภาวะผูสู้งอายุแบบครบวงจร

     และบรบิาลผูป่้วยระยะทา้ย (ระยะที ่2) ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ี

     จงัหวดัสมทุรปราการ -                         บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 363,783,800            บาท

   เงนินอกงบประมาณ 109,135,300            บาท

   เงนิงบประมาณ 254,648,500            บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                         บาท
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   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

   ปี 2562 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

   ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 127,324,300            บาท

   ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 127,324,200            บาท

4) เงนิอดุหนุนการปฏบิตักิารทางการแพทย์ 317,606,600            บาท

5) เงนิอดุหนุนโครงการศูนยดู์แลและพฒันาคณุภาพชวีติ

   ผูสู้งอายุอย่างครบวงจร 11,900,000             บาท

6) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาคณุภาพการตรวจรกัษาโรคมะเรง็ 10,000,000             บาท

7) เงนิอดุหนุนการพฒันาศูนยก์ารแพทยม์หดิลนครสวรรค์ 12,600,000             บาท

8) เงนิอดุหนุนการพฒันาระบบบรกิารทางทนัตกรรมระดบัสูงกวา่ตตยิภมูิ 12,600,000             บาท

9) เงนิอดุหนุนการผลติยาชวีวตัถ ุInterferon alpha 2-a เพือ่การวจิยั

   ในมนุษยต์ามมาตรฐานหลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติยาหรอื

   Good Manufacturing Practice (GMP) 16,100,000             บาท

10) เงนิอดุหนุนโครงการผ่าตดัรกัษานํา้ค ัง่ในโพรงสมองในผูสู้งอายุ 

    (Normal Pressure Hydrocephalus) 8,000,000              บาท

11) เงนิอดุหนุนการตรวจรบัรองเกษตรและอาหารปลอดภยัจากสารตกคา้ง

     ยาฆ่าแมลงในกลุม่ภาคกลาง 10,000,000             บาท

12) เงนิอดุหนุนโครงการศูนยห์ลอดเลอืดแดงใหญ่วกิฤต

      Siriraj Critical Aortic Center 10,000,000             บาท

13) เงนิอดุหนุนโครงการคลงัขอ้มลูและศูนยเ์รยีนรูท้างพยาธวิทิยา 5,000,000              บาท

14) เงนิอดุหนุนอทุยานธรรมชาตวิทิยาสริรีกุขชาติ 10,000,000             บาท
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บาท

8.4.5.1  วตัถปุระสงค์

8.4.5.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.5.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2560 ถึง  ปี 2563)

8.4.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.4.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             47.1472      -             47.1472      

-                -              47.1472       -               47.1472        

8.4.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 50 80 100 - -

 ( - )

ลา้นบาท 418.4316       137.2597     695.3087      -               -                

ลา้นบาท 223.3566       47.1472      605.1962      -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 223.3566      47.1472      605.1962      -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 195.0750       90.1125      90.1125        -               -                

ลา้นบาท 195.0750      90.1125      90.1125       -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารปรคีลนิิก

และศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์

 เป็นไปตามแผนทีว่างไวไ้ม่นอ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

                      47,147,200 

          นกัเรยีน นกัศึกษาและประชาชน ไดร้บัการศึกษาและรกัษาพยาบาล จากสถาบนัการแพทย์

          และการศึกษาทีม่คีุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างครบวงจร

           สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์มหาวทิยาลยัมหดิล

                 1,251,000,000 

                   875,700,000 

                   375,300,000 

8.4.5    โครงการท่ี 5 :  โครงการอาคารปรคีลินิกและศูนยว์ิจยั สถาบนัการแพทย์

                          จกัรนีฤบดินทร ์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาสถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอาคารปรคีลนิิกและศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทย์

             จกัรนีฤบดินทร ์ 47,147,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 47,147,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 47,147,200             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 47,147,200             บาท

(1)  โครงการอาคารปรคีลนิกิและศูนยว์จิยั สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์    

 ตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 47,147,200             บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 1,251,000,000         บาท

   เงนินอกงบประมาณ 375,300,000            บาท

   เงนิงบประมาณ 875,700,000            บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 196,938,000            บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 26,418,600             บาท

   ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 47,147,200             บาท

   ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 605,196,200            บาท
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บาท

8.4.6.1  วตัถปุระสงค์

8.4.6.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.4.6.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     8  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2568)

8.4.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             8.0000       -             8.0000       

-                -              8.0000         -               8.0000         

8.4.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ทนุ 4 4 6 6 16

 ( - )

รอ้ยละ - - - - 100

ลา้นบาท 4.0000         8.0000        10.0000        12.0000       26.0000        

ลา้นบาท 4.0000         8.0000        10.0000        12.0000       26.0000        

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 4.0000         8.0000        10.0000       12.0000      26.0000        

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูไ้ดร้บัทนุบรญิญาเอก

ดา้นทนัตกรรม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จจบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

                     8,000,000 

           เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการดูแลผูสู้งอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทนัตสุขภาพผูสู้งอายุอย่างต่อเนื่อง

           มหาวทิยาลยัมหดิล

                    60,000,000 

                    60,000,000 

8.4.6     โครงการท่ี 6 :  โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

                           การดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาศกัยภาพทนัตบคุลากร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี

             การดูแลสุขภาพช่องปากผูสู้งวยั 8,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาระดบัปรญิญาเอก 8,000,000              บาท
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บาท

บาท

8.5.1.1  วตัถปุระสงค์

8.5.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             14.4807      -             14.4807      

-                -              14.4807       -               14.4807        

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 1 7 7 8 -

 ( 1 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 80 )

ลา้นบาท 51.0000        14.4807      17.0457        17.5571       -                

ลา้นบาท 51.0000        14.4807      17.0457        17.5571       -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 51.0000        14.4807      17.0457       17.5571      -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวจิยัและนวตักรรมของ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                   102,152,000 

                   102,152,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

           มหาวทิยาลยัมหดิล

8.5  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                   545,199,600 

8.5.1    โครงการท่ี 1 :  โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากร และระบบวิจยั

                          และนวตักรรมของประเทศ                       14,480,700 

          เพือ่สนบัสนุนใหเ้กิดโครงสรา้งพื้นฐาน บคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตร ์

          และเครอืข่ายวจิยัทีร่องรบัการวจิยัและนวตักรรม
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน บุคลากร 

             และระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ 14,480,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,480,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,480,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการวจิยัและนวตักรรม 6,261,300              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรและเครอืข่ายวจิยั 8,219,400              บาท
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บาท

8.5.2.1  วตัถปุระสงค์

8.5.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             151.6643    -             151.6643     

-                -              151.6643      -               151.6643      

8.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 2 81 83 86 -

 ( 2 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 80 )

ลา้นบาท 4.6969         151.6643     158.6891      163.4498     -                

ลา้นบาท 4.6969         151.6643     158.6891      163.4498     -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 4.6969         151.6643     158.6891      163.4498     -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.5.2     โครงการท่ี 2 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคม

                           และสิ่งแวดลอ้ม                     151,664,300 

          เพือ่พฒันาตน้แบบนวตักรรมทางสงัคม ทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข และสิง่แวดลอ้ม

           มหาวทิยาลยัมหดิล

                   480,902,800 

                   480,902,800 

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคม

             และสิง่แวดลอ้ม 151,664,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 151,664,300           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 151,664,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 151,664,300            บาท
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บาท

8.5.3.1  วตัถปุระสงค์

8.5.3.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             111.5617    -             111.5617     

-                -              111.5617      -               111.5617      

8.5.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 67 114 117 121 -

 ( 67 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 75 )

ลา้นบาท 107.9243       111.5617     116.5435      120.0398     -                

ลา้นบาท 107.9243       111.5617     116.5435      120.0398     -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 107.9243      111.5617     116.5435      120.0398     -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.5.3    โครงการท่ี 3 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อการสรา้งองคค์วามรู ้

                          พื้นฐานของประเทศ                     111,561,700 

          เพือ่พฒันาศกัยภาพการวจิยัและนวตักรรม สรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ

          และถ่ายทอดเทคโนโลยใีหเ้กิดการขบัเคลือ่นนวตักรรมทีต่อบสนองทศิทางของประเทศ

           มหาวทิยาลยัมหดิล

                   457,656,600 

                   457,656,600 

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

             พื้นฐานของประเทศ 111,561,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 111,561,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 111,561,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่การสรา้งองคค์วามรู ้

   พื้นฐานของประเทศ 111,561,700            บาท
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บาท

8.5.4.   วตัถปุระสงค์

8.5.4.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.5.4.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.5.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             267.4929    -             267.4929     

-                -              267.4929      -               267.4929      

8.5.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 13 46 47 49 -

 ( 13 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 -

 ( 75 )

ลา้นบาท 188.5100       267.4929     290.2485      298.9560     -                

ลา้นบาท 188.5100       267.4929     290.2485      298.9560     -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 188.5100      267.4929     290.2485      298.9560     -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัทีด่าํเนินการ

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกิจ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

กิจกรรม
งบรายจา่ย

8.5.4    โครงการท่ี 4 :  โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อสรา้งความมัง่ค ัง่

                          ทางเศรษฐกิจ                     267,492,900 

          เพือ่พฒันาตน้แบบผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยทีางดา้นเทคโนโลยกีารแพทยแ์ละดา้นอาหาร 

          เกษตร ผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพ ในระดบักึ่งอตุสาหกรรม

           มหาวทิยาลยัมหดิล

                 1,059,509,100 

                 1,059,509,100 

หน่วย:ลา้นบาท
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โครงการ : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความมัง่ค ัง่

             ทางเศรษฐกจิ 267,492,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 267,492,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 267,492,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและนวตักรรมเพือ่สรา้งความม ัง่ค ัง่ทางเศรษฐกจิ 267,492,900            บาท
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บาท

บาท

8.6.1.1  วตัถปุระสงค์

8.6.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2563)

8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             90.9496      -             90.9496      

-                -              90.9496       -               90.9496        

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 20 40 100 - -

 ( - )

ลา้นบาท 151.5020       136.5121     401.9859      -               -                

ลา้นบาท 149.1475       90.9496      254.9029      -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 149.1475      90.9496      254.9029      -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 2.3545         45.5625      147.0830      -               -                

ลา้นบาท 2.3545         45.5625      147.0830      -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพือ่ความม ัน่คงในชวีติ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ (สะสม)

 ของการก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก    

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

8.6  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นท่ีระดบัภาค                     90,949,600 

8.6.1    โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมืองปรมิณฑล                     90,949,600 

          เพือ่รองรบัการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุขของเครอืข่ายการใหบ้รกิารสุขภาพในเขต 5

          จาํนวน 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ ราชบรุ ีสุพรรณบรุ ีนครปฐม กาญจนบรุ ีสมทุรสงคราม 

          สมทุรสาคร เพชรบรุ ีและประจวบคีรขีนัธ์

           มหาวทิยาลยัมหดิล

                   650,000,000 

                   455,000,000 

                   195,000,000 
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โครงการ : โครงการพฒันากรุงเทพมหานคร และเมืองปรมิณฑล 90,949,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 90,949,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 90,949,600             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 90,949,600             บาท

(1)  ก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภเิษก ระยะที ่2 ตาํบลศาลายา        

 อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 90,949,600             บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 650,000,000            บาท

   เงนินอกงบประมาณ 195,000,000            บาท

   เงนิงบประมาณ 455,000,000            บาท

   ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 109,147,500            บาท

   ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 90,949,600             บาท

   ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 254,902,900            บาท
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บาท

บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค์

8.7.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2561 ถึง  ปี 2564)

8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             146.3217    -             146.3217     

-                -              136.3217      -               136.3217      

-                -              10.0000       -               10.0000        

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,000 2,000 2,000 2,000 -

 ( - )

รอ้ยละ - 30 90 100 -

 ( - )

ลา้นบาท 30.9200        233.9571     384.8847      384.8846     -                

ลา้นบาท 30.9200        146.3217     282.6434      282.6434     -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท 30.9200        146.3217     282.6434      282.6434     -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                87.6354      102.2413      102.2412     -                

ลา้นบาท -                87.6354      102.2413      102.2412     -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูสู้งอายุเขา้ถงึระบบบรกิารทางสงัคม

ในชมุชน

เชงิคุณภาพ : การก่อสรา้งศูนยว์ทิยาการเวชศาสตร์

ผูสู้งอายุระดบัชาต ิ(พื้นทีส่มทุรสาคร) 

แลว้เสร็จ (สะสม)

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ

2. ยกระดบัคุณภาพทางทนัตกรรมสาํหรบัผูสู้งอายุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                   973,726,400 

                   681,608,500 

                   292,117,900 

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

           มหาวทิยาลยัมหดิล

8.7  แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ                   151,321,700 

8.7.1     โครงการท่ี 1 :  โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ                   146,321,700 

           เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการศึกษาอบรม การบรกิารวชิาการ การวจิยั ดา้นเวชศาสตรผู์สู้งอายุ

           สาํหรบับคุลากรทางสุขภาพทกุระดบัใหก้บัประเทศ
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โครงการ : โครงการพฒันาระบบดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ 146,321,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 146,321,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 146,321,700           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 136,321,700            บาท

(1) โครงการศูนยว์ทิยาการเวชศาสตรผู์สู้งอายุระดบัชาต ิคณะแพทยศาสตร์

    ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 1 รายการ 136,321,700            บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 973,726,400            บาท

  เงนินอกงบประมาณ 292,117,900            บาท

  เงนิงบประมาณ 681,608,500            บาท

  ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 136,321,700            บาท

  ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 272,643,400            บาท

  ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 272,643,400            บาท

2) เงนิอดุหนุนศูนยส์่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติผูสู้งอายุอย่างเป็นระบบ

   มมีาตรฐานและครบวงจร 10,000,000             บาท
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บาท

8.7.2.1  วตัถปุระสงค์

8.7.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

8.7.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถึง  ปี 2564)

8.7.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             5.0000       -             5.0000       

-                -              5.0000         -               5.0000         

8.7.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชิ้น - 3 3 3 -

ลา้นบาท -                5.0000        5.1500         5.3045        -                

ลา้นบาท -                5.0000        5.1500         5.3045        -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                5.0000        5.1500         5.3045        -                

ลา้นบาท -                -              -                -               -                

ลา้นบาท -                -               -                -               -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่สุขภาวะทีด่ี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผลงานวจิยัทีถู่กผลติและมศีกัยภาพในการ

นาํไปใชป้ระโยชน์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

8.7.2    โครงการท่ี 2 :  โครงการสง่เสรมิใหผู้สู้งอายุเขา้ถึงนวตักรรมและเทคโนโลยี

                          เพื่อสุขภาวะท่ีดี                        5,000,000 

          เพือ่สรา้งเสรมิ ตรวจประเมนิและตดิตามดชันีวดัสุขภาพแบบองคร์วม แก่ประชาชนวยัเกษยีณ

          และผูสู้งอายุในพื้นทีจ่งัหวดักลุม่ภาคกลาง

           มหาวทิยาลยัมหดิล

                    15,454,500 

                    15,454,500 
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โครงการ : โครงการสง่เสรมิใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึนวตักรรม

             และเทคโนโลยเีพือ่สุขภาวะที่ดี 5,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) โครงการการประยุกตใ์ชแ้ละพฒันาต่อยอดนวตักรรมการส่งเสรมิสุขภาพ

แบบองคร์วม (Holistic health & Wellness) เพือ่ยกระดบัสุขภาวะ

ผูสู้งอายุในกลุม่ภาคกลาง 5,000,000              บาท
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	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
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	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
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	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน
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	2. พันธกิจ
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	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน
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	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
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