
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : มหาวิทยาลยับูรพา

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

รวมเงนิงบประมาณทัง้สิ้น     2,082.3182             2,155.2382          4,237.5564

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ       153.4615                44.3430            197.8045

แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม       123.6280                      -              123.6280

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: วิจยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรแ์ละ

เป้าหมายของประเทศ

        40.5783                      -                40.5783

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ผลงานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรูแ้ละ

งานสรา้งสรรค ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกจิ

        40.5783                      -                40.5783

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : หน่วยงานของรฐัและเอกชนน า

ผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชเ้พื่อการพฒันาอตุสาหกรรม

        40.5783                      -                40.5783

โครงการที่  1 : โครงการวิจยัและนวตักรรมในอตุสาหกรรม

ยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

        40.5783                      -                40.5783

1. แผนการปฏิบตัิงาน

ปีงบประมาณ 2561

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนโครงการวจิยั โครงการ 43

เชิงคุณภาพ

- โครงการวจิยัและนวตักรรมสอดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและคลสั

เตอรเ์ป้าหมายและขอ้รเิริ่มของรฐับาล

โครงการ 20

- ผลงานวจิยัและนวตักรรมน าไปสู่การใชป้ระโยชนใ์นอตุสาหกรรม

และคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

รอ้ยละ 70

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: วิจยัและนวตักรรมเพื่อแกไ้ขปญัหาหรอืสรา้งความ

เขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมัน่คง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม

ยทุธศาสตรป์ระเทศ

        55.1973                      -                55.1973

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ผลงานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรูแ้ละ

งานสรา้งสรรค ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกจิ

        55.1973                      -                55.1973

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : มีผลงานวิจยัและนวตักรรมที่

แกป้ญัหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน สงัคม

        55.1973                      -                55.1973
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

โครงการที่  1 : โครงการการวิจยัและนวตักรรมเพื่อแกป้ญัหาหรอืสรา้ง

ความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมัน่คง และคุณภาพชีวิต

ประชาชนตามยทุธศาสตรข์องประเทศ

        55.1973                      -                55.1973

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนโครงการวจิยั โครงการ 91

เชิงคุณภาพ

- ผลงานวจิยัทีส่ามารถน าส่งเป็นแนวทางเพือ่ก าหนดนโยบายของ

ภาครฐั และ/หรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในดา้นต่าง ๆ

รอ้ยละ 70

- ผลงานวจิยัสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาชุมชนและสงัคม รอ้ยละ 70

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: วิจยัเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่มีศกัยภาพ         27.8524                      -                27.8524

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ผลงานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรูแ้ละ

งานสรา้งสรรค ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกจิ

        27.8524                      -                27.8524

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : วิจยั นวตักรรม สรา้งองคค์วามรูแ้ละ

งานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม ทอ้งถิ่น และ

ประเทศ

        27.8524                      -                27.8524
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

โครงการที่  1 : โครงการวิจยัและพฒันาเพื่อสรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ี่

มีศกัยภาพ

        27.8524                      -                27.8524

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนโครงการวจิยั โครงการ 56

เชิงคุณภาพ

- โครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จจะสามารถยืน่ตพีมิพร์ะดบัชาตแิละ

นานาชาติ

รอ้ยละ 50

- โครงการวจิยัทีส่ามารถก าหนดแนวทางน าไปต่อยอดเชิงลกึหรอื

น าไปใชแ้กป้ญัหาการด าเนินงานของหน่วยงาน

รอ้ยละ 50

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ)

        27.3468                20.1430              47.4898

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรองบคุลากร

ภาครฐัสง่เสรมิการวิจยัและนวตักรรม

        27.3468                20.1430              47.4898

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ผลงานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรูแ้ละ

งานสรา้งสรรค ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกจิ

        27.3468                20.1430              47.4898
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ

ภาครฐัวิจยัและพฒันา

        27.3468                20.1430              47.4898

ผลผลติที่  1 : รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั สง่เสรมิการวิจยัและ

พฒันา

        27.3468                20.1430              47.4898

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ          2.4867                24.2000              26.6867

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรองสง่เสรมิ

การวิจยัและนวตักรรม

         2.4867                24.2000              26.6867

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ผลงานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรูแ้ละ

งานสรา้งสรรค ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกจิ

         2.4867                24.2000              26.6867

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : หน่วยงานของรฐัและเอกชนน า

ผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม ทอ้งถิ่น 

และประเทศ

         2.4867                24.2000              26.6867

ผลผลติที่  1 : ผลงานวิจยัเพื่อการถา่ยทอดเทคโนโลยี          2.4867                24.2000              26.6867

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

5/19



ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- จ านวนโครงการวจิยั โครงการ 190

เชิงคุณภาพ

- จ านวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานทีก่  าหนด โครงการ 190

เชิงเวลา

- รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่  าหนด รอ้ยละ 70

เชิงตน้ทนุ

- ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 2.4867

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน     1,927.3097             2,110.8952          4,038.2049

แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต         15.9294                      -                15.9294

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึนมีทกัษะในการคิดวิเคราะหแ์ละการเรยีนรูต้ลอด

ชีวิตอย่างท ัว่ถงึตอบสนองความตอ้งการของคนทกุช่วงวยัและมีศกัยภาพที่

สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ

        15.9294                      -                15.9294

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

         0.1712                      -                 0.1712
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและ

การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

         0.1712                      -                 0.1712

โครงการที่  1 : โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชีวิต

         0.1712                      -                 0.1712

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนผูร้บับรกิาร คน 40

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในทกุระดบั

ใหก้บัประชาชนอย่างท ัว่ถงึ และเสมอภาค

        15.7582                      -                15.7582

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : นักเรยีนในสงักดัมหาวิทยาลยัไดร้บั

โอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิที่ก าหนดไว ้

        15.7582                      -                15.7582

โครงการที่  1 : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่

ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

        15.7582                      -                15.7582

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- จ านวนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนตามโครงการ คน 3,286

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาดา้นสาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิง

รุก

      304.3681               359.6900            664.0581

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: ระบบสขุภาพมีการพฒันาอย่างเป็นองคร์วม ท ัง้

ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัและควบคุมโรค การรกัษาพยาบาลและ

การฟ้ืนฟสูขุภาพ  มีการเช่ือมโยงกนัในทกุระดบั และมีการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรสาธารณสขุรว่มกนัในพื้นที่อย่างมีประสทิธิภาพ

      304.3681               359.6900            664.0581

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

      303.9562               104.8740            408.8302

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ขยายการผลติก าลงัคนดา้น

วิทยาศาสตรส์ขุภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประเทศ

      303.9562               104.8740            408.8302

โครงการที่  1 : โครงการผลติแพทยเ์พิ่ม       273.9951               104.8740            378.8691

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา คน                    -   

- จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่ คน                    -   
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่ คน 320

เชิงคุณภาพ

- รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร รอ้ยละ

เชิงเวลา

- รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาทีจ่บการศึกษาตามหลกัสูตรภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ

เชิงตน้ทนุ

- ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 70.6031

โครงการที่  2 : โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม         29.9611                      -                29.9611

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา คน 70

- จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่ คน                    -   

- จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่ คน 360

เชิงคุณภาพ

- รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร รอ้ยละ 100
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เชิงเวลา

- รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 90

เชิงตน้ทนุ

- ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 29.9611

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ผลงานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรูแ้ละ

งานสรา้งสรรค ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกจิ

         0.4119               254.8160            255.2279

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื่อเพิ่มศกัยภาพการใหบ้รกิารดา้น

สาธารณสขุอย่างมีประสทิธิภาพ

         0.4119               254.8160            255.2279

โครงการที่  1 : โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุ          0.4119              254.8160            255.2279

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนผูป่้วยนอก คน 330,000

- จ านวนผูป่้วยใน คน 67,500

เชิงคุณภาพ
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร รอ้ยละ 80

เชิงตน้ทนุ

- ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและส่งเสรมิสุขภาพเพือ่

การศึกษาและวจิยัตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

ลา้นบาท 0.4119

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)     1,100.5947               727.2455          1,827.8402

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรองบคุลากร

ภาครฐัยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

    1,052.1513               679.5497          1,731.7010

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

    1,052.1513               679.5497          1,731.7010

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ

ภาครฐัยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

    1,052.1513               679.5497          1,731.7010

ผลผลติที่  1 : รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

    1,052.1513               679.5497          1,731.7010

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรองบคุลากร

ภาครฐัพฒันาดา้นสาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก

        47.6958                47.6958              95.3916

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ผลงานวิจยั นวตักรรม องคค์วามรูแ้ละ

งานสรา้งสรรค ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกจิ

        47.6958                47.6958              95.3916
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ

ภาครฐัพฒันาดา้นสาธารณสขุ

        47.6958                47.6958              95.3916

ผลผลติที่  1 : รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั พฒันาดา้น

สาธารณสขุและสรา้งเสรมิสขุภาพเชิงรุก

        47.6958                47.6958              95.3916

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรองบคุลากร

ภาครฐัสง่เสรมิและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

         0.7476                      -                 0.7476

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในทกุระดบั

ใหก้บัประชาชนอย่างท ัว่ถงึ และเสมอภาค

         0.7476                      -                 0.7476

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ

ภาครฐัสง่เสรมิและพฒันา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

         0.7476                      -                 0.7476

ผลผลติที่  1 : รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั สง่เสรมิและพฒันา 

ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม

         0.7476                      -                 0.7476

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน       506.4175             1,023.9597          1,530.3772

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรองยกระดบั

คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

      503.3591             1,023.9597          1,527.3188

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

      497.2957             1,016.7597          1,514.0554
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ผลติก าลงัคนที่มีคุณภาพและขยาย

การผลติก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

      497.2957             1,016.7597          1,514.0554

ผลผลติที่  1 : ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์         96.6278               496.9014            593.5292

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา คน 7,414

- จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่ คน 3,168

- จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่ คน 17,472

เชิงคุณภาพ

- รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร รอ้ยละ 100

เชิงเวลา

- รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 80

เชิงตน้ทนุ

- ตน้ทนุ/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 54.3488
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ผลผลติที่  2 : ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี       326.8311               397.8785            724.7096

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา คน 2,955

- จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่ คน 3,048

- จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่ คน 12,887

เชิงคุณภาพ

- รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร รอ้ยละ 100

เชิงเวลา

- รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 80

เชิงตน้ทนุ

- ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 40.3578

ผลผลติที่  3 : ผูส้ าเรจ็การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ         73.8368               121.9798            195.8166

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนผูส้  าเร็จการศึกษา คน 1,105

- จ านวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่ คน 1,211

- จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่ คน 4,528

เชิงคุณภาพ

- รอ้ยละผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร รอ้ยละ 100

เชิงเวลา

- รอ้ยละของผูส้  าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายใน

ระยะเวลาทีก่  าหนด

รอ้ยละ 80

เชิงตน้ทนุ

- ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 29.4728

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในทกุระดบั

ใหก้บัประชาชนอย่างท ัว่ถงึ และเสมอภาค

         6.0634                 7.2000              13.2634

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื่อบรกิารวิชาการแกห่น่วยงาน/

ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถในการพฒันา

ตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

         6.0634                 7.2000              13.2634

ผลผลติที่  1 : ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ          6.0634                 7.2000              13.2634
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนผูเ้ขา้รบับรกิาร คน 40,000

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการแก่สงัคม โครงการ 45

เชิงคุณภาพ

- รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร รอ้ยละ 85

เชิงเวลา

- รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่  าหนด รอ้ยละ 85

เชิงตน้ทนุ

- ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 6.0634

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์: แผนงานรองสง่เสรมิ

และพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม

         3.0584                      -                 3.0584

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในทกุระดบั

ใหก้บัประชาชนอย่างท ัว่ถงึ และเสมอภาค

         3.0584                      -                 3.0584

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื่อปลูกฝงัใหนิ้สติ นักศึกษา ชมุชน

และสงัคม อนุรกัษ ์เผยแพรแ่ละท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

         3.0584                      -                 3.0584
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

ผลผลติที่  1 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม          3.0584                      -                 3.0584

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม โครงการ 45  

- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมศิลปวฒันธรรม คน 9,000  

เชิงคุณภาพ  

- รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีบ่รรลผุลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

รอ้ยละ 85  

เชิงเวลา  

- รอ้ยละของโครงการ/กจิกรรมทีแ่ลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่  าหนด รอ้ยละ 100  

เชิงตน้ทนุ  

- ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ลา้นบาท 3.0584  

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมล า้

 และสรา้งการเติบโตจากภายใน

         0.3170                      -                 0.3170

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง          0.3170                      -                 0.3170
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: เศรษฐกจิชมุชนเขม้แข็ง ประชาชนมีความสขุ 

และมีรายไดเ้พิ่มข้ึน

         0.3170                      -                 0.3170

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : การสรา้งโอกาสทางการศึกษาในทกุระดบั

ใหก้บัประชาชนอย่างท ัว่ถงึ และเสมอภาค

         0.3170                      -                 0.3170

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพื่อสง่เสรมิและพฒันาเศรษฐกจิฐาน

รากและสรา้งความเขม้แข็งใหช้มุชน

         0.3170                      -                 0.3170

โครงการที่  1 : โครงการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง          0.3170                      -                 0.3170

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

- จ านวนวสิาหกจิชุมชนหรอืผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพ

คน 40

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการจดัการน ้าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

         1.2300                      -                 1.2300

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม          1.2300                      -                 1.2300
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ยทุธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

ผลผลติ/โครงการ-กจิกรรม

ปีงบประมาณ 2561ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์: ขยะมูลฝอยชมุชน ของเสยีอนัตรายชมุชน มูล

ฝอยติดเช้ือ และกากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง 

รอ้ยละ 60, 15, 90 และ 80

         1.2300                      -                 1.2300

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรยีนรู ้

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

         1.2300                      -                 1.2300

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : พฒันาและสง่เสรมิระบบบรหิาร

จดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

         1.2300                      -                 1.2300

โครงการที่  1 : โครงการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม          1.2300                      -                 1.2300

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชิงปรมิาณ

กลุม่เป้าหมายมกีารน าขยะมูลฝอยชุมชนไปใชป้ระโยชน์ ตนั 3
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