
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ

ส าหรบัปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

กองนโยบายและแผน

 ตลุาคม  2559



รหัสกิจกรรมหลัก ชือ่กิจกรรมหลัก
201295700L3956 การวจิัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวจิัยและพฒันา
201295700L3957 การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวจิัยประยุกต์
201295700L3958 การวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวจิัยพื้นฐาน
201295700L3959 การพฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว
201295700L3960 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
201295700L3961 เผยแพร่ความรู้และบริการวชิาการ
201295700L3962 การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวชิาชีพครู  คณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษา
201295700L3963 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา
201295700L3964 จัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201295700L3965 จัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ
201295700L3966 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
201295700L3967 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
201295700L3968 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

รหัสกิจกรรมหลัก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012917017 โครงการวิจยัเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ทีม่ศัีกยภาพ

2012917017500001 เงินอดุหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา
2012917017500002 เงินอดุหนุนโครงการวิจัยพืน้ฐาน
2012917017500003 เงินอดุหนุนโครงการวิจัยประยุกต์

2012918012 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว
2012918012700001 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ว

2012926001 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์
2012926001000000 รายการงบประจ า
2012926001110000 ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2012926001110001 ตู้แช่แข็งยืน 4 ประตู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110002 โต๊ะรีดผ้าลมดูดพร้อมหมอ้ต้มเตารีดไอน้ า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110003 เทเนอร์เบสทรอมโบน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110004 ฟลูดับเบิล้เฟรนฮอร์น ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110005 อลัโตทรอมโบนอแีฟลต/ดี ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110006 บีแฟลตทรัมเปต ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110007 คีย์บอร์ด 88 คีย์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110008 ชุดปฏบิัติการงานครัว ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110009 ชุดอปุกรณ์เดินป่า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110010 เคร่ืองสร้างฉากอเิล็คโทรนิค (Virtual Effect) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110011 ชุดเครน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110012 ชุดฝึกปฏบิัติการส าหรับถ่ายภาพ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110013 เคร่ืองผสมสัญญาณภาพ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110014 ชุดแผ่นน้ าหนักหุม้ยางส าหรับสร้างกล้ามเนื้อ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110015 ชุดออกก าลังกายแบบกลุ่ม 8 คน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110016 ยูโฟเนียม ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110017 ทูบา ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110018 ล าโพงพร้อมแอมป์คลาส D แบบ Bi-AMP ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110019 ชุดเคร่ืองเสียงสนาม ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110020 ชุดอปุกรณ์หอ้งจัดเล้ียง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110021 ชุดอปุกรณ์ท าเบเกอร่ี ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110022 ชุดอปุกรณ์ส ารวจแหล่งท่องเทีย่ว ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110023 ชุดปฏบิัติการส าหรับหอ้งสตูดิโอ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012926001110024 ชุดเคร่ืองพิมพ์ 3D ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110025 ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมลัติมเีดีย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001110026 ชุดสร้างกล้ามเนื้อแบบอสิระ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รหัสงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560



รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012926001110027 กล้องวิดีโอพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926001420001 อาคารปฏบิัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย
2012926001420002 อาคารเรียนและส านักงานคณะครุศาสตร์พร้อมครุภณัฑ์ประกอบ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย
2012926001700001 ค่าใช้จ่ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา
2012926001700002 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
2012926001700003 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้
2012926001700004 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร
2012926001700005 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา

2012926002 ผลงานการให้บริการวิชาการ
2012926002700001 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย
2012926002700002 ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
2012926002700003 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิเคราะหต์รวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
2012926002700004 ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2012926002700005 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาวิชาชีพครู
2012926002700006 ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         

สยามบรมราชกมุารี

2012926002700007 ค่าใช้จ่ายในการสร้าง/ปลูกฝังวินัย
2012926002700008 ค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาผลการเรียนและแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายลดเวลาเรียน     

เพิม่เวลารู้

2012926006 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2012926006000000 รายการงบประจ า
2012926006110000 ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2012926006110001 เคร่ืองตรวจวัดกา๊ซ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110002 เคร่ืองวิเคราะหค์วามชื้น ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110003 เคร่ืองวิเคราะหห์าไขมนัแบบอตัโนมติั ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110004 เคร่ืองวัดสีผลิตภณัฑ์อาหาร ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110005 เคร่ืองกล่ันระเหยแหง้(Rotary Evaporator) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110006 ชุดปฏบิัติการนวัตกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110007 เคร่ืองตัดชิ้นเนื้อ (rotarymicrotome) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110008 เคร่ืองหาจุดหลอมเหลวแบบอตัโนมติั ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110009 เคร่ืองหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110010 เคร่ืองวัดความขุ่นมวัของชั้นบรรยากาศ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110011 เคร่ืองวิเคราะหเ์ส้นใยอาหาร ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110012 เคร่ืองวัดปริมาณน้ าอสิระ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110013 เคร่ืองนึ่งฆา่เชื้ออตัโนมติั(Autoclave) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110014 เคร่ืองวิเคราะหก์ารเผาไหม ้ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110015 ชุดทดลองระบบไฟฟ้าขั้นต้น ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110016 กล้องระดับวัดมมุ ทีโอโดไลฟ์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย



รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012926006110017 เคร่ืองเตรียมชิ้นเนื้อด้วยพาราฟิน (paraffin embedder) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110018 ชุดเทเลสโคป พร้อมขาต้ังกล้อง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110019 ตู้อบลมร้อน ขนาดไมน่้อยกว่า 110 ลิตร ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110020 เคร่ืองมอืวัดและจ่ายแรงดันไฟฟ้า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110021 เคร่ืองมอืวัดปริมาณทางไฟฟ้าแบบกราฟ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012926006110022 กล้องประมวลผลรวม TatalStation ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006110023 เคร่ืองมอืวัดความต้านทานพร้อมตัวแปลงขั้วต่อสัญญาณ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006120001 เคร่ืองวัดการเรืองแสง (Fluorescence Spectrophotometer) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัด

เชียงราย

2012926006120002 ชุดปฏบิัติพืน้ฐานการเชื่อมต่อสัญญาณ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006120003 ชุดปฏบิัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006120004 ชุดปฏบิัติการโปรแกรมจ าลองวงจรพืน้ฐาน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926006420001 อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่9 มหาวิทยาลัยราชภฏั

เชียงราย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย

2012926006700001 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2012926006700002 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้
2012926006700003 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกจิการนักศึกษา
2012926006700004 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร

2012926007 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ
2012926007000000 รายการงบประจ า
2012926007110000 ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2012926007110001 ปัม๊เกบ็ตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926007110002 ชุดวิเคราะหส์ารพันธุกรรม ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926007110003 ตู้แช่แข็ง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926007110004 เคร่ืองระเหยสารสูญญากาศ(Rotary evaporator set) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012926007110005 คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926007110006 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ขนาดไมน่้อยกว่า 3600 Ansi Lumen ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

2012926007110007 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไมน่้อยกว่า 24000 BTU ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012926007110008 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไมน่้อยกว่า 30000 BTU ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012926007110009 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไมน่้อยกว่า 36000 BTU ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012926007110010 เคร่ืองวัดความร้อนแบบManual ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012926007110011 เคร่ืองชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 5 ต าแหน่ง ส าหรับเคร่ืองชั่งกระดาษกรอง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

2012926007120001 ชุดฆา่เชื้ออตัโนมติัแบบท่อ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย



รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012926007700001 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E -Learning
2012926007700002 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร
2012926007700003 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2012926007700004 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้

2012926009 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
2012926009500001 ค่าหนังสือเรียน
2012926009500002 ค่าอปุกรณ์การเรียน
2012926009500003 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
2012926009500004 ค่าจัดการเรียนการสอน
2012926009500005 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2012931003 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
2012931003700001 ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

2012953008 รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต

2012953008000000 รายการงบประจ า
2012953008500001 อตัราเดิม



6011100 งบบุคลากร
6011110 เงินเดือน
6011120 ค่าจา้งประจ า
6011130 ค่าจา้งชั่วคราว
6011140 ค่าจา้งลูกจา้งสัญญาจา้ง
6011150 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

6011200 งบด าเนินงาน
6011210 ค่าตอบแทน
6011220 ค่าใช้สอย
6011230 ค่าวัสดุ
6011240 ค่าสาธารณูปโภค

6011300 งบลงทุน 
6011310 ครุภณัฑ์
6011320 ทีดิ่น อาคาร/ส่ิงก่อสร้าง

6011400 งบเงินอุดหนุน
6011410 งบอุดหนนุทัว่ไป
6011420 งบอุดหนนุเฉพาะกิจ

6011500 งบรายจ่ายอ่ืน

รหัสแหล่งของเงิน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนงาน- ผลผลติ/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

แผนงาน : แผนงานบรูณาการสง่เสรมิการวจิัยและพัฒนา 16,398,800      

โครงการ : โครงการวจิัยเพ่ือสรา้ง สะสมองค์ความรู้ทีม่ี
ศักยภาพ

2012917017 16,398,800      

กิจกรรม : การวจิัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการวจิัยและ
พัฒนา

198,000          

   - เงินอดุหนุนโครงการวจิยัและพฒันา 2012917017500001 6011410 201295700L3956 198,000            

กิจกรรม : การวจิัยเพ่ือสรา้งองค์ความรู้ดา้นการวจิัยพ้ืนฐาน 2,689,100        

   - เงินอดุหนุนโครงการวจิยัพืน้ฐาน 2012917017500002 6011410 201295700L3958 2,689,100         

กิจกรรม : การวจิัยเพ่ือสรา้งองค์ความรู้ดา้นการวจิัยประยกุต์ 13,511,700      
   - เงินอดุหนุนโครงการวจิยัประยกุต์ 2012917017500003 6011410 201295700L3957 13,511,700       
แผนงาน : แผนงานบรูณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว
และบรกิาร

4,483,500        

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดา้นการ
ท่องเทีย่ว

2012918012 4,483,500        
กิจกรรม : การพัฒนาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่ว 4,483,500        

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเทีย่ว)

2012918012700001 6011500 201295700L3959 4,483,500         

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสรมิสรา้ง
ศักยภาพคน

306,691,300     

ผลผลติ : ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2012926001 90,904,200      
กิจกรรม : จัดการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์ 90,904,200      

   - งบด าเนินงาน 2012926001000000 6011200 18,276,300       

   - งบลงทุน 

   1. ครุภณัฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้านบาท 2012926001110000
      1) ตู้แช่แขง็ยนื 4 ประตู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จงัหวดัเชียงราย

2012926001110001 6011310 156,000            

      2) โต๊ะรีดผ้าลมดูดพร้อมหม้อต้มเตารีดไอน้ า ต าบลบ้านดู่
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110002 6011310 106,000            

      3) เทเนอร์เบสทรอมโบน ต าบลบ้านดู่                       
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110003 6011310 312,200            

      4) ฟลูดับเบิล้เฟรนฮอร์น ต าบลบ้านดู่                       
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110004 6011310 719,400            

201295700L3960

รหสังบประมาณ GFMIS  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

รหัสงบประมาณป ี60 รหัสแหลง่ของเงนิ รหัสกิจกรรมหลกั งบประมาณ



แผนงาน- ผลผลติ/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณป ี60 รหัสแหลง่ของเงนิ รหัสกิจกรรมหลกั งบประมาณ

      5) อลัโตทรอมโบนอแีฟลต/ดี ต าบลบ้านดู่                   
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110005 6011310 149,300            

      6) บีแฟลตทรัมเปต ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย

2012926001110006 6011310 214,400            

      7) คียบ์อร์ด 88 คีย ์ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย

2012926001110007 6011310 149,000            

      8) ชุดปฏบิัติการงานครัว ต าบลบ้านดู่                       
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110008 6011310 869,200            

      9) ชุดอปุกรณ์เดินป่า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
จงัหวดัเชียงราย

2012926001110009 6011310 585,000            

    10) เคร่ืองสร้างฉากอเิล็คโทรนิค (Virtual Effect)           
 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110010 6011310 377,000            

    11) ชุดเครน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย              
จงัหวดัเชียงราย

2012926001110011 6011310 59,900             

    12) ชุดฝึกปฏบิัติการส าหรับถา่ยภาพ ต าบลบ้านดู่          
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110012 6011310 414,600            

    13) เคร่ืองผสมสัญญาณภาพ ต าบลบ้านดู่                    
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110013 6011310 314,000            

    14) ชุดแผ่นน้ าหนักหุม้ยางส าหรับสร้างกล้ามเนือ้            
 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110014 6011310 318,400            

    15) ชุดออกก าลังกายแบบกลุ่ม 8 คน ต าบลบ้านดู่           
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110015 6011310 203,300            

    16) ยโูฟเนียม ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย             
จงัหวดัเชียงราย

2012926001110016 6011310 298,600            

    17) ทูบา ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย 2012926001110017 6011310 325,800            

    18) ล าโพงพร้อมแอมป์คลาส D แบบ Bi-AMP ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110018 6011310 114,000            

    19) ชุดเคร่ืองเสียงสนาม ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
จงัหวดัเชียงราย

2012926001110019 6011310 289,800            

    20) ชุดอปุกรณ์หอ้งจดัเล้ียง ต าบลบ้านดู่                      
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110020 6011310 300,000            

    21) ชุดอปุกรณ์ท าเบเกอร่ี ต าบลบ้านดู่                        
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110021 6011310 250,000            

    22) ชุดอปุกรณ์ส ารวจแหล่งท่องเทีย่ว ต าบลบ้านดู่          
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110022 6011310 974,000            

201295700L3960



แผนงาน- ผลผลติ/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณป ี60 รหัสแหลง่ของเงนิ รหัสกิจกรรมหลกั งบประมาณ

    23) ชุดปฏบิัติการส าหรับหอ้งสตูดิโอ ต าบลบ้านดู่            
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110023 6011310 265,000            

    24) ชุดเคร่ืองพมิพ ์3D ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
จงัหวดัเชียงราย

2012926001110024 6011310 268,200            

    25) ชุดคอมพวิเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110025 6011310 100,000            

    26) ชุดสร้างกล้ามเนือ้แบบอสิระ ต าบลบ้านดู่                
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110026 6011310 497,000            

    27) กล้องวดีิโอพร้อมเลนส์ถา่ยภาพ ต าบลบ้านดู่            
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926001110027 6011310 303,000            

   2. อาคารปฏบิัติการเฉพาะวชิาชีพคหกรรมศาสตร์            
 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

2012926001420001 6011320 14,668,300       

   3. อาคารเรียนและส านักงานคณะครุศาสตร์พร้อมครุภณัฑ์
ประกอบ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

2012926001420002 6011320 39,977,800       

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกนัคุณภาพการศึกษา) 2012926001700001 6011500 1,039,000         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพฒันาศูนยว์ทิยบริการ) 2012926001700002 6011500 2,230,000         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาการเรียน          
การสอนทีมุ่ง่เน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

2012926001700003 6011500 1,225,000         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาหลักสูตร) 2012926001700004 6011500 500,000            
   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้างและพฒันา
ทักษะทางด้านภาษา)

2012926001700005 6011500 4,054,700         

ผลผลติ : ผลงานการให้บรกิารวชิาการ 2012926002 36,263,100      

กิจกรรม : เผยแพรค่วามรู้และบรกิารวชิาการ 29,170,100      
   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานศูนยก์ารเรียนรู้
ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จงัหวดั
เชียงราย)

2012926002700001 6011500 5,656,000         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวชิาการ) 2012926002700002 6011500 3,781,000         
   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานวเิคราะห์
ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ)

2012926002700003 6011500 7,526,900         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา    
 ยาเสพติดในสถานศึกษา)

2012926002700004 6011500 3,467,800         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชื       
 อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี)

2012926002700006 6011500 6,475,000         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการสร้าง/ปลูกฝังวนิัย) 2012926002700007 6011500 2,263,400         

201295700L3960

201295700L3961



แผนงาน- ผลผลติ/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณป ี60 รหัสแหลง่ของเงนิ รหัสกิจกรรมหลกั งบประมาณ

กิจกรรม : การเพ่ิมความแขง็แกรง่ทางวชิาชพีคร ู 
คณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา

2,250,000        

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันา
วชิาชีพครู)

2012926002700005 6011500 201295700L3962 2,250,000         

กิจกรรม : สง่เสรมิและสนับสนุนนโยบายดา้นการศึกษา 4,843,000        
   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการในการพฒันาผลการ
เรียนและแนวทางการบริหารจดัการตามนโยบายลดเวลาเรียน 
 เพิม่เวลารู้)

2012926002700008 6011500 201295700L3963 4,843,000         

ผลผลติ : ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2012926006 148,938,400     

กิจกรรม : จัดการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

148,938,400     

   - งบด าเนินงาน 2012926006000000 6011200 13,294,300       
   - งบลงทุน 
   1. ครุภณัฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้านบาท 2012926006110000
      1) เคร่ืองตรวจวดักา๊ซ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
จงัหวดัเชียงราย

2012926006110001 6011310 204,500            

      2) เคร่ืองวเิคราะหค์วามชื้น ต าบลบ้านดู่                    
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110002 6011310 170,000            

      3) เคร่ืองวเิคราะหห์าไขมันแบบอตัโนมัติ ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110003 6011310 995,000            

      4) เคร่ืองวดัสีผลิตภณัฑ์อาหาร ต าบลบ้านดู่                
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110004 6011310 588,500            

      5) เคร่ืองกล่ันระเหยแหง้ (Rotary Evaporator)           
 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110005 6011310 321,000            

      6) ชุดปฏบิัติการนวตักรรมไมโครคอนโทรลเลอร์            
 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110006 6011310 995,100            

      7) เคร่ืองตัดชิ้นเนือ้ (rotarymicrotome) ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110007 6011310 577,800            

      8) เคร่ืองหาจดุหลอมเหลวแบบอตัโนมัติ ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110008 6011310 100,000            

      9) เคร่ืองหาจดุหลอมเหลวและจดุเดือด ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110009 6011310 260,000            

    10) เคร่ืองวดัความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110010 6011310 904,100            

    11) เคร่ืองวเิคราะหเ์ส้นใยอาหาร ต าบลบ้านดู่               
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110011 6011310 795,000            

201295700L3964



แผนงาน- ผลผลติ/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณป ี60 รหัสแหลง่ของเงนิ รหัสกิจกรรมหลกั งบประมาณ

    12) เคร่ืองวดัปริมาณน้ าอสิระ ต าบลบ้านดู่                   
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110012 6011310 823,800            

    13) เคร่ืองนึง่ฆา่เชื้ออตัโนมัติ (Autoclave) ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110013 6011310 230,000            

    14) เคร่ืองวเิคราะหก์ารเผาไหม้ ต าบลบ้านดู่                 
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110014 6011310 89,000             

    15) ชุดทดลองระบบไฟฟา้ขั้นต้น ต าบลบ้านดู่                
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110015 6011310 96,300             

    16) กล้องระดับวดัมุม ทีโอโดไลฟ ์ต าบลบ้านดู่               
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110016 6011310 500,000            

    17) เคร่ืองเตรียมชิ้นเนือ้ด้วยพาราฟนิ (paraffin 
embedder) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย                  
 จงัหวดัเชียงราย

2012926006110017 6011310 524,300            

    18) ชุดเทเลสโคป พร้อมขาต้ังกล้อง ต าบลบ้านดู่            
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110018 6011310 115,600            

    19) ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกวา่ 110 ลิตร ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110019 6011310 128,400            

    20) เคร่ืองมือวดัและจา่ยแรงดันไฟฟา้ ต าบลบ้านดู่          
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110020 6011310 791,600            

    21) เคร่ืองมือวดัปริมาณทางไฟฟา้แบบกราฟ ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110021 6011310 203,100            

    22) กล้องประมวลผลรวม Tatal Station ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110022 6011310 500,000            

    23) เคร่ืองมือวดัความต้านทานพร้อมตัวแปลงขั้วต่อ
สัญญาณ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006110023 6011310 514,600            

   2. เคร่ืองวดัการเรืองแสง (Fluorescence 
Spectrophotometer) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย

2012926006120001 6011310 1,300,000         

   3. ชุดปฏบิัติพืน้ฐานการเชื่อมต่อสัญญาณ ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006120002 6011310 1,605,000         

   4. ชุดปฏบิัติการเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโลจสิติกส์
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006120003 6011310 2,870,000         

   5. ชุดปฏบิัติการโปรแกรมจ าลองวงจรพืน้ฐาน ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926006120004 6011310 1,284,000         

   6. อาคารศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิมพระเกยีรติในพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั รัชกาลที ่9 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย        
  ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

2012926006420001 6011320 113,699,900      

201295700L3964



แผนงาน- ผลผลติ/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณป ี60 รหัสแหลง่ของเงนิ รหัสกิจกรรมหลกั งบประมาณ

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยกุต์)

2012926006700001 6011500 1,463,000         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาการเรียน          
การสอนทีมุ่ง่เน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

2012926006700002 6011500 972,000            

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพฒันาและส่งเสริมกจิการ
นักศึกษา)

2012926006700003 6011500 1,322,500         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาหลักสูตร) 2012926006700004 6011500 700,000            
ผลผลติ : ผู้ส าเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 2012926007 28,010,500      

กิจกรรม : จัดการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 28,010,500      
   - งบด าเนินงาน 2012926007000000 6011200 8,644,300         
   - งบลงทุน 
   1. ครุภณัฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 1 ล้านบาท 2012926007110000
      1) ปัม๊เกบ็ตัวอยา่งอากาศแบบติดตัวบุคคล ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926007110001 6011310 515,000            

      2) ชุดวเิคราะหส์ารพนัธกุรรม ต าบลบ้านดู่                  
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926007110002 6011310 848,200            

      3) ตู้แช่แขง็ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย             
 จงัหวดัเชียงราย

2012926007110003 6011310 360,000            

      4) เคร่ืองระเหยสารสูญญากาศ (Rotary evaporator 
set) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926007110004 6011310 540,000            

      5) คอมพวิเตอร์ระบบสัมผัส ต าบลบ้านดู่                    
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926007110005 6011310 1,750,000         

      6) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกวา่ 3600 
AnsiLumen ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย                  
จงัหวดัเชียงราย

2012926007110006 6011310 660,000            

      7) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน             
ขนาดไม่น้อยกวา่ 24000 BTU ต าบลบ้านดู่                     
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926007110007 6011310 450,000            

      8) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน             
ขนาดไม่น้อยกวา่ 30000 BTU ต าบลบ้านดู่                     
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926007110008 6011310 555,000            

      9) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน             
ขนาดไม่น้อยกวา่ 36000 BTU ต าบลบ้านดู่                     
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926007110009 6011310 600,000            

201295700L3964

201295700L3965



แผนงาน- ผลผลติ/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณป ี60 รหัสแหลง่ของเงนิ รหัสกิจกรรมหลกั งบประมาณ

    10) เคร่ืองวดัความร้อนแบบ Manual ต าบลบ้านดู่         
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926007110010 6011310 184,000            

    11) เคร่ืองชั่งไฟฟา้ ทศนิยม 5 ต าแหน่ง ส าหรับเคร่ืองชั่ง
กระดาษกรอง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย                 
 จงัหวดัเชียงราย

2012926007110011 6011310 350,000            

   2. ชุดฆา่เชื้ออตัโนมัติแบบท่อ ต าบลบ้านดู่                     
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย

2012926007120001 6011310 5,000,000         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพฒันาการเรียนการสอน
แบบ E -Learning)

2012926007700001 6011500 920,000            

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาหลักสูตร) 2012926007700002 6011500 350,000            
   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

2012926007700003 6011500 5,922,000         

   - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาการเรียน           
 การสอนทีมุ่ง่เน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

2012926007700004 6011500 362,000            

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษา
ตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

2012926009 2,575,100        

กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน

2,575,100        

   - งบเงินอดุหนุนทัว่ไป (ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา         
 ขั้นพืน้ฐาน)

2,575,100         

     1) ค่าหนังสือเรียน 2012926009500001 6011410 384,600            

     2) ค่าอปุกรณ์การเรียน 2012926009500002 6011410 240,700            

     3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2012926009500003 6011410 255,400            

     4) ค่าจดัการเรียนการสอน 2012926009500004 6011410 1,352,600         

     5) ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 2012926009500005 6011410 341,800            

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปญัหาความ
ยากจน  ลดความเหลือ่มล้ าและสรา้งการเตบิโตจากภายใน

1,500,000        

ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 2012931003 1,500,000        
กิจกรรม : สง่เสรมิการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 1,500,000        
   - งงบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม) 2012931003700001 6011500 201295700L3967 1,500,000         

201295700L3965

201295700L3966



แผนงาน- ผลผลติ/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณป ี60 รหัสแหลง่ของเงนิ รหัสกิจกรรมหลกั งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั 329,590,900     
รายการ : รายการค่าใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั ยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชวีติ

2012953008 329,590,900     

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 329,590,900     
   - งบบุคลากร 2012953008000000 6011100 57,810,000       
   - งบด าเนินงาน 2012953008000000 6011200 17,219,700       
   - งบเงินอดุหนุนทัว่ไป 2012953008500001 6011410 254,561,200      

658,664,500     รวมทัง้สิน้

201295700L3968



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

50,395,800
1. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 1,423,700

1,423,700
6012050101 520,100

 - งบด าเนนิงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 520,100
6012030101 263,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

6011500 20129260067000001 201295700L3964 263,000

6012060101 640,600
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู)

6011500 2012926002700005 201295700L3962 640,600

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
คณะครุศาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิน้

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 114,000
114,000

6012050102 114,000
 - งบด าเนนิงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 114,000

3. จัดบริการที่เอ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ของนักศึกษา

45,798,200

45,798,200
6012050103 41,678,700

 - งบลงทุน 41,678,700
1. เคร่ืองผสมสัญญาณภาพ 6011310 2012926001110013 201295700L3960 314,000
2. ชุดแผ่นน้ าหนกัหุม้ยางส าหรับสร้างกล้ามเนือ้ 6011310 2012926001110014 201295700L3960 318,400
3. ชุดออกก าลังกายแบบกลุ่ม 8 คน 6011310 2012926001110015 201295700L3960 203,300
4. ชุดเคร่ืองพิมพ์ 3D 6011310 2012926001110024 201295700L3960 268,200
5. ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย 6011310 2012926001110025 201295700L3960 100,000
6. ชุดสร้างกล้ามเนือ้แบบอิสระ 6011310 2012926001110026 201295700L3960 497,000
7. อาคารเรียนและส านกังานคณะครุศาสตร์พร้อม
ครุภณัฑ์ประกอบ

6011320 2012926001420002 201295700L3960 39,977,800

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

4,119,500
 - งบลงทุน 4,119,500
1. เคร่ืองตัดชิ้นเนือ้ (rotarymiicrotome) 6011310 2012926006110007 201295700L3964 577,800
2. เคร่ืองหาจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ 6011310 2012926006110008 201295700L3964 100,000
3. เคร่ืองหาจุดหลอมเหลงแบบจุดเดือด 6011310 2012926006110009 201295700L3964 260,000
4. เคร่ืองวัดความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ 6011310 2012926006110010 201295700L3964 904,100
5. เคร่ืองเตรียมชิ้นเนือ้ด้วยพาราฟิน (paraffin 
embedder)

6011310 2012926006110017 201295700L3964 524,300

6. ชุดเทเลสโคป พร้อมขาต้ังกล้อง 6011310 2012926006110018 201295700L3964 115,600
7. ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 110 ลิตร 6011310 2012926006110019 201295700L3964 128,400
8. เคร่ืองมือวัดและจ่ายแรงดันไฟฟ้า 6011310 2012926006110020 201295700L3964 791,600
9. เคร่ืองมือวัดปริมาณทางไฟฟ้าแบบกราฟ 6011310 2012926006110021 201295700L3964 203,100
10. เคร่ืองมือวัดความต้านทานพร้อมตัวแปลงขั้วต่อ
สัญญาณ

6011310 2012926006110023 201295700L3964 514,600

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

4. การพัฒนานักศึกษาให้มคุีณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

1,537,800

1,537,800
6012030103 229,000      

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริม
กิจการนกัศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 229,000             

6012050104 1,308,800
 - งบด าเนนิงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 1,308,800

5. บริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6012060102 50,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 500,000
500,000

6012060103 500,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู)

6011500 2012926002700005 201295700L3962 500,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

7. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,000               
1,000               

6012050105 1,000
 - งบด าเนนิงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 1,000

8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 350,000
350,000

6012060104 350,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 350,000

9. บริหารงานกลางหน่วยงาน 29,300
29,300

6012050106 29,300
 - งบด าเนนิงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 29,300

10. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 3,000
3,000

6012050107 3,000
 - งบด าเนนิงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 3,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

11. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 327,100

6012050108
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 327,100

12. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 261,700
261,700

6012060105 261,700
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในสร้าง/ปลูกฝังวินยั) 6011500 201296002700007 201295700L3961 261,700

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

7,297,400
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 50,000

50,000
6012030201 50,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 50,000
2. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 30,000

30,000
6012030202 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 30,000

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 276,500
276,500

6012030203 276,500

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์)

6011500 2012926006700001 201295700L3964 276,500

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 450,000
450,000

6012030204 450,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 300,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์)

6011500 2012926006700001 201295700L3964 150,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

5. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

5,901,300

5,901,300
6012030205 5,901,300

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 400,000
 - งบลงทุน 5,427,800

1. เคร่ืองตรวจวัดกา๊ซ 6011310 2012926006110001 201295700L3964 204,500
2. เคร่ืองวิเคราะห์ความชื้น 6011310 2012926006110002 201295700L3964 170,000
3. เคร่ืองวิเคราะห์หาไขมันแบบอตัโนมัติ 6011310 2012926006110003 201295700L3964 995,000
4. เคร่ืองวัดสีผลิตภัณฑ์อาหาร 6011310 2012926006110004 201295700L3964 588,500
5. เคร่ืองกล่ันระเหยแห้ง (Rotary Evaporator) 6011310 2012926006110005 201295700L3964 321,000
6. เคร่ืองวิเคราะห์เส้นใยอาหาร 6011310 2012926006110011 201295700L3964 795,000
7. เคร่ืองวัดปริมาณน้ าอสิระ 6011310 2012926006110012 201295700L3964 823,800
8. เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้ออตัโนมติ (Autoclave) 6011310 2012926006110013 201295700L3964 230,000
9. เคร่ืองวัดการเรืองแสง (Flourescence  
Spectrophotometer)

6011310 2012926006120001 201295700L3964 1,300,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์)

6011500 2012926006700001 201295700L3964 73,500

6. สนับสนุนการตพิีมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 100,000

100,000
6012030206 100,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 100,000
7. บริการวิชาการแก่สังคม 50,000

50,000
6012060201 50,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000
8. บริหารงานกลางหน่วยงาน 228,000

228,000
6012030207 228,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 228,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

9. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 80,000
80,000

6012030208 80,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 80,000
10. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 40,600

40,600
6012050201 40,600

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 40,600

11. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยระดบัคณะ

58,500

58,500
6012030209 58,500

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 30,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 28,500

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

12. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 32,500
32,500

6012060202 32,500
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 32,500

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

4,279,800
1. ปรับปรุงหลักสูตร 60,000

60,000
6012050301 60,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 60,000
2. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 159,000

159,000
6012050302 159,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 159,000
3. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 446,000

446,000
6012050303 446,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 446,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
คณะวิทยาการจดัการ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 202,100
202,100

6012050304 202,100
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 202,100

5. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

1,717,500

1,717,500
6012050305 1,717,500

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 298,000
 - งบลงทุน 1,419,500

1. เคร่ืองสร้างฉากอิเล็คโทรนิค (Virtual Effect) 6011310 2012926001110010 201295700L3960 377,000
2. ชุดเครน 6011310 2012926001110011 201295700L3960 59,900
3. ชุดฝึกปฏิบัติการส าหรับถ่ายภาพ 6011310 2012926001110012 201295700L3960 414,600
4. ชุดปฏิบัติการส าหรับห้องสตูดิโอ 6011310 2012926001110023 201295700L3960 265,000
5. กล้องวิดีโอพร้อมเลนส์ถ่ายภาพ 6011310 2012926001110027 201295700L3960 303,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6. พัฒนานักศึกษาให้มคุีณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

598,600

598,600
6012050306 440,500

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 440,500
158,100

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 158,100

7. สนับสนุนการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

90,000

90,000
6012050307 90,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 90,000
8. บริการวิชาการแก่สังคม 70,000

70,000
6012060301 50,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6012050308 20,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 20,000

9. บริหารงานกลางหน่วยงาน 382,500
382,500

6012050309 382,500
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 382,500

10. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 70,000
70,000

6012050310 70,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 70,000

11. พัฒนาการผลิตบัณฑิตโดยเน้นการปฏิบัตจิริงตามศาสตร์ 
(Work Intergrated Learning : WIL)

43,900

43,900
6012050311 43,900

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 43,900

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

12. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ระดบัคณะ

33,600

33,600
6012050312 33,600

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 33,600
13. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 225,900

225,900
6012050313 225,900

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 225,900

14. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 180,700
180,700

6012060302 180,700
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 180,700

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

6,815,300
1. ปรับปรุงหลักสูตร 35,000

35,000
6012030401 35,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 35,000
2. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 60,000

60,000
6012030402 60,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 60,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรรม

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 1,110,000
1,110,000

6012030403 1,110,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 610,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์)

6011500 2012926006700001 201295700L3964 500,000

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 490,000
490,000

6012030404 490,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 490,000
5. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ของนักศึกษา
4,337,700

4,337,700
6012030405 4,337,700

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 282,400

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

 - งบลงทุน 4,055,300
1. เคร่ืองวิเคราะห์การเผาไหม้ 6011310 2012926006110014 201295700L3964 89,000
2. ชุดทดลองระบบไฟฟ้าขั้นต้น 6011310 2012926006110015 201295700L3964 96,300
3. กล้องระดับวัดมุม ทีโอโดไลฟ์ 6011310 2012926006110016 201295700L3964 500,000
4. กล้องประมวลผลรวม Tatal Station 6011310 2012926006110022 201295700L3964 500,000
5. ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ     
  โลจิสติกส์

6011310 2012926006120003 201295700L3964 2,870,000

6. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

54,000

54,000
6012030406 54,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 6,400
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 47,600

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

7. สนับสนุนการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 20,000
20,000

6012030407 20,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 20,000
8. บริการวิชาการแก่สังคม 80,000

80,000
6012030408 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 30,000
6012060401 50,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000
9. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 70,000

70,000
6012030409 70,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 70,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

10. บริหารงานกลางหน่วยงาน 272,600
272,600

6012030410 272,600

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 272,600
11. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 55,000

55,000
6012030411 55,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 55,000
12. พัฒนาการผลิตบัณฑิตโดยเน้นการปฏิบัตจิริงตามศาสตร์ 

(Work Intergrated Learning : WIL)
25,000

25,000
6012030412 25,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 25,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

13. เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

50,000

50,000
6012030413 50,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 50,000
14. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 68,000

68,000
6012050401 68,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 68,000

15. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 88,000
88,000

6012030414 33,600

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 33,600
6012060402 54,400

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 54,400
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,264,400
1. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 201,300

201,300
6012050501 201,300

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 201,300
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 325,500

325,500
6012020502 325,500

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 325,500
3. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการ

เรียนรู้ของนักศึกษา
233,200

233,200
6012050503 233,200

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 233,200

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

664,600

664,600
6012050504 523,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 523,000
6012030501 141,600

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 141,600

5. บริการวิชาการแก่สังคม 167,000
167,000

6012060501 50,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000

6012050505 117,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 117,000

6. บริหารงานกลางหน่วยงาน 283,800
283,800

6012050506 283,800
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 283,800

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

7. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 20,000
20,000

6012050507 20,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 20,000

8. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ระดบัคณะ

5,000

5,000
6012050508 5,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 5,000
9. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 202,200

202,200
6012050509 202,200

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 202,200

10. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 161,800
161,800

6012060502 161,800
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 161,800

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

7,071,300
1. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 265,000

265,000
6012040601 265,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 265,000
2. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 556,500

556,500
6012040602 556,500

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 556,500
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 40,000

40,000
6012040603 40,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 40,000

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
วิทยาลัยการแพทยพ้ื์นบ้านและการแพทยท์างเลือก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

4. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

5,774,800

5,774,800
6012040604 5,774,800

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 774,800
 - งบลงทุน 5,000,000

1. ชุดฆา่เชื้ออัตโนมัติแบบท่อ 6011310 2012926007120001 201295700L3965 5,000,000
5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยระดบัคณะ
27,000

27,000
6012030601 27,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 27,000

6. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

15,000

15,000
6012040605 15,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 15,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

7. บริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6012060601 50,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000

8. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 32,700
32,700

6012040606 32,700
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 32,700

9. บริหารงานกลางหน่วยงาน 120,000
120,000

6012040607 120,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 120,000

10. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 121,000
121,000

6012040608 121,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 121,000

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

11. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 38,500
38,500

6012050601 38,500
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 38,500

12. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 30,800
30,800

6012060602 30,800
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 30,800

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

174,000
1. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 16,000

16,000
6012030701 16,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 16,000
2. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและ          

การเรียนรู้ของนักศึกษา
40,000

40,000
6012030702 40,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 40,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
วิทยาลัยนานาชาติลุม่น้ าโขง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

8,400

8,400
6012030703 8,400

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 8,400
4. บริการวิชาการแก่สังคม 34,500

34,500
6012030704 34,500

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 34,500
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 7,000

7,000
6012030705 7,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 7,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 24,000
24,000

6012030706 24,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 24,000
7. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 29,100

29,100
6012030707 29,100

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 29,100
8. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 15,000

15,000
6012030708 15,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 15,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

19,065,400
1. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 113,100

113,100
6012050801 93,100

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 93,100
6012030801 20,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 20,000

2. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 352,800
352,800

6012050802 352,800
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 352,800

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักวิชาสังคมศาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 55,000
55,000

6012050803 55,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 55,000

4. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและ          
การเรียนรู้ของนักศึกษา

17,358,000

17,358,000
6012050804 17,358,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 145,000
 - งบลงทุน 17,213,000

1. ตู้แช่แข็งยืน 4 ประตู 6011310 2012926001110001 201295700L3960         156,000
2. โต๊ะรีดผ้าลมดูดพร้อมหม้อต้มเตารีดไอน้ า 6011310 2012926001110002 201295700L3960         106,000
3. เทเนอร์เบสทรอมโบน 6011310 2012926001110003 201295700L3960         312,200
4. ฟูลดับเบิล้เฟรนช์ฮอร์น 6011310 2012926001110004 201295700L3960         719,400
5. อัลโตทรอมโบนอีแฟลต/ดี 6011310 2012926001110005 201295700L3960         149,300
6. บีแฟลตทรัมเปต 6011310 2012926001110006 201295700L3960         214,400
7. คีบอร์ด  88 คีย์ 6011310 2012926001110007 201295700L3960         149,000
8. ยูโฟเนียม 6011310 2012926001110016 201295700L3960         298,600
9. ทูบา 6011310 2012926001110017 201295700L3960         325,800

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

10. ล าโพงพร้อมแอมป์คลาส D แบบ Bi-AMP 6011310 2012926001110018 201295700L3960         114,000

11. อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์

6011320 2012926001420001 201295700L3960 14,668,300

5. การพัฒนานักศึกษาให้มคุีณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

118,200

118,200
6012050805 118,200

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 118,200
6. สนับสนุนการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์
180,000

180,000
6012050806 180,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 180,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

7. บริการวิชาการแก่สังคม 254,600
219,600

6012060801 219,600
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 219,600

35,000
6012050807 35,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 35,000
8. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,000

1,000
6012050808 1,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 1,000
9. บริหารงานกลางหน่วยงาน 318,900

188,500
6012050809 188,500

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 188,500
130,400
130,400

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 130,400

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

10. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 10,000
10,000

6102050810 10,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 10,000

11. พัฒนาการผลิตบัณฑิตโดยเน้นการปฏิบัตจิริงตามศาสตร์ 
(Work Intergrated Learning : WIL)

15,000

15,000
6012050811 15,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 15,000
12. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ระดบัคณะ
83,000

23,000
6012050812 23,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 23,000
60,000

6012030802 60,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 60,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

13. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 114,300
114,300

6012050813 114,300
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 114,300

14. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 91,500
91,500

6012060803 91,500
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 91,500

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,096,500
1. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 66,000

66,000

6012050901 66,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 66,000

2. จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 205,200
205,200

6012050902 205,200
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 205,200

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักวิชาบญัชี

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 121,000
121,000

6012050903 121,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 121,000

4. ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 10,000
10,000

6012050904 10,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 10,000

5. จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

80,000

80,000

6012050905 80,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 80,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6. พัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

 93,400

93,400

6012050906 28,400
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 28,400

6012030901 65,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 65,000

7. บริการวิชาการแก่สังคม 60,000
60,000

6012050907 10,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 10,000

6012060901 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

8. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 11,000
11,000

6012050908 11,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 11,000

9. บริหารงานกลางหน่วยงาน 82,900
82,900

6012050909 82,900
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 82,900

10. ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 86,800
86,800

6012050910 86,800
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 86,800

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

11. พัฒนาการผลิตบณัฑิตโดยเน้นการปฏบิตัิจริงตามศาสตร์ 
(Work Intergrated Learning : WIL)

55,100

55,100

6012050911 55,100
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 55,100

12. พัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย
ระดับคณะ

58,000

58,000

6012050912 58,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 58,000

13. ยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศใหกั้บนักศึกษา 92,800
92,800

6012050913 92,800
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 92,800

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

14. สร้างและปลูกฝังวินัยใหกั้บนักศึกษา 74,300
74,300

6012060902 74,300
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการสร้าง/ปลูกฝัง
วินัย)

6011500 2012926002700007 201295700L3961 74,300

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

6,980,700
1. ปรับปรุงหลักสูตร 5,000

5,000
6102051001 5,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 5,000
2. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 70,000

70,000
6012051002 70,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 70,000
3. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 140,000

135,000
6012051003 135,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 135,000
6012061001 5,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 5,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักวิชาการท่องเที่ยว

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 90,000
90,000

6012051004 90,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 90,000

5. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและ          
การเรียนรู้ของนักศึกษา

1,828,800

1,828,800
6012051005 1,813,800

 - งบลงทุน 1,813,800
1. ชุดปฏิบัติการงานครัว 6011310 20129269001110008 201295700L3960         869,200
2. ชุดอุปกรณ์เดินป่า 6011310 20129269001110009 201295700L3960         585,000
3. ชุดเคร่ืองเสียงสนาม 6011310 20129269001110019 201295700L3960         289,800
4. ชุดอุปกรณ์ห้องจัดเล้ียง 6011310 20129269001110020 201295700L3960         300,000
5. ชุดอุปกรณ์ท าเบเกอร่ี 6011310 20129269001110021 201295700L3960         250,000
6. ชุดอุปกรณ์ส ารวจแหล่งท่องเทีย่ว 6011310 20129269001110022 201295700L3960         974,000

6012061002 15,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 15,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6. สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 30,000
30,000

6012051006 30,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 30,000

7. สนับสนุนการตพิีมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 15,000
15,000

6012061003 15,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 15,000

8. บริการวิชาการแก่สังคม 65,000
65,000

6012061004 65,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 65,000

9. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 40,000
40,000

6012051007 40,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 40,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

10. บริหารงานกลางหน่วยงาน 66,200
66,200

6012051008 66,200
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 66,200

11. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 55,000
55,000

6012051009 55,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 55,000

12. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการท่องเทีย่ว 4,483,500
4,483,500

6014081001 4,483,500

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเทีย่ว)

6011500 2012918012700001 201295700L3959 4,483,500

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบริการ

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการ
ท่องเทีย่ว

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

13. การพัฒนานักศึกษาให้มคุีณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

43,000

43,000
6012031001 43,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 43,000

14. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 49,200
49,200

6012061005 49,200
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 49,200

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

5,161,100
1. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 30,000

30,000
6012031101 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 30,000
2. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 200,000

200,000
6012031102 200,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 200,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 650,000
650,000

6012031103 650,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 650,000
4. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการ

เรียนรู้ของนักศึกษา
3,934,100

3,934,100
6012031104 3,934,100

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 50,000
 - งบลงทุน 3,884,100

1. ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 6011310 2012926006110006 201295700L3964 995,100
2. ชุดปฏิบัติพืน้ฐานการเชื่อมต่อสัญญาณ 6011310 2012926006120002 201295700L3964 1,605,000
3. ชุดปฏิบัติการโปรแกรมจ าลองวงจรพืน้ฐาน 6011310 2012926006120004 201295700L3964 1,284,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

5. การพัฒนานักศึกษาให้มคุีณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

41,100

41,100
6012031105 41,100

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 41,100

6. สนับสนุนการตพิีมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 30,000
30,000

6012031106 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 30,000
7. บริการวิชาการแก่สังคม 50,000

50,000
6012061101 50,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

8. บริหารงานกลางหน่วยงาน 40,200
40,200

6012031107 40,200

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 40,200
9. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 30,000

30,000
6012031108 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 30,000
10. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ระดบัคณะ
50,000

50,000
6012031109 50,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 50,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

11. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 58,700
58,700

6012051101 58,700
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 58,700

12. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 47,000
47,000

6012061102 47,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 47,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

4,637,500
1. ปรับปรุงหลักสูตร 31,000

31,000
6012041201 31,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 31,000
2. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 119,000

119,000
6012041202 119,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 119,000
3. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 551,000

551,000
6012041203 551,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 551,000

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 351,000
351,000

6012041204 351,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 351,000

5. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

2,996,400

2,996,400
6012041205 2,996,400

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 199,200
 - งบลงทุน 2,797,200

1. ปัม๊เก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล 6011310 2012926007110001 201295700L3965 515,000
2. ชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรม 6011310 2012926007110002 201295700L3965 848,200
3. ตู้แช่แข็ง 6011310 2012926007110003 201295700L3965 360,000
4. เคร่ืองระเหยสารสูญญากาศ (Rotary 
evaporator set )

6011310 2012926007110004 201295700L3965 540,000

5. เคร่ืองวัดความร้อนแบบ Manual 6011310 2012926007110010 201295700L3965 184,000
6. เคร่ืองชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 5 ต าแหน่ง ส าหรับ
เคร่ืองชั่งกระดาษกรอง

6011310 2012926007110011 201295700L3965 350,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

280,000

280,000
6012041206 256,100

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 256,100
6012031201 23,900

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 23,900

7. บริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6012061201 50,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

8. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 67,000
67,000

6012051201 34,100
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 34,100

6012041207 32,900
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 32,900

9. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 78,500
78,500

6012041208 51,200
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 51,200

6012061202 27,300
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 27,300

10. จัดประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชยีงราย ครั้งที ่1

100,000

100,000
6012041209 100,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 100,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

11. ธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) 13,600
13,600

6012041210 13,600
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 13,600

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,788,100
1. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 14,000

14,000
6012051301 14,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 14,000
2. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 325,100

325,100
6012051302 325,100

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 325,100
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 341,800

341,800
6012051303 341,800

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 341,800

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

4. ความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 20,000
20,000

6012051304 20,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 20,000

5. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

97,900

97,900
6012051305 97,900

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 97,900
6. การพัฒนานักศึกษาให้มคุีณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
107,300

107,300
6012031301 102,300

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 102,300

6012051306 5,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 5,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

7. สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 15,000
15,000

6012051307 15,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 15,000

8. บริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6012061301 50,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000

9. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 96,000
96,000

6012051308 96,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 96,000

10. บริหารงานกลางหน่วยงาน 221,000
221,000

6012051309 221,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 221,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

11. ประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 97,000
97,000

6012051310 97,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 97,000

12. พัฒนาการผลิตบัณฑิตโดยเน้นการปฏิบัตจิริงตามศาสตร์ 
(Work Intergrated Learning : WIL)

30,000

30,000
6012051311 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 30,000
13. เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย
110,000

110,000
6012051312 110,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 110,000
14. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 146,100

146,100
6012051313 146,100

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 146,100

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

15. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 116,900
116,900

6012061302 116,900
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 116,900

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

596,000
1. พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 30,000

30,000
6012051401 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 30,000
2. จัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 80,000

80,000
6012051402 80,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 80,000
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 95,000

95,000
6012051403 95,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 95,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักวิชานิติศาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

4. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

60,000

60,000
6012051404 60,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 60,000
5. การพัฒนานักศึกษาให้มคุีณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
30,800

30,800
6012031401 30,800

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 30,800

6. สนับสนุนการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

10,000

10,000
6012051405 10,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 10,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

7. บริการวิชาการแก่สังคม 75,000
75,000

6012051406 25,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 25,000

6012061401 50,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 50,000

8. บริหารงานกลางหน่วยงาน 76,000
76,000

6012051407 76,000
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 76,000

9. พัฒนาการผลิตบัณฑิตโดยเน้นการปฏิบัตจิริงตามศาสตร์ 
(Work Intergrated Learning : WIL)

50,000

50,000
6012051408 50,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 50,000

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

10. เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

10,000

10,000
6012051409 10,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 10,000
11. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 44,000

44,000
6012051410 44,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 44,000

12. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 35,200
35,200

6012061402 35,200
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 35,200

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

16,798,800
1. บริหารจัดการงานวิจัย 221,800

221,800
6012031601 221,800

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 221,800
2. บริหารงานกลางสถาบันวิจัยและพัฒนา 30,000

30,000
6012031602 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 30,000

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
สถาบันวิจยัและพัฒนา

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. พัฒนาขดีความสามารถดา้นการวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย

112,200

112,200
6012031603 112,200

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 112,200
4. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนผ่านกระบวนการวิจัย 36,000

36,000
6012031604 36,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 36,000
5. วิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ทีม่ศัีกยภาพ 16,398,800

16,398,800

6015091601 16,398,800

 - งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา 6011410 2012917017500001 201295700L3956 198,000
 - งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยพืน้ฐาน 6011410 2012917017500002 201295700L3958 2,689,100
 - งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์ 6011410 2012917017500003 201295700L3957 13,511,700

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

โครงการ : โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ทีม่ี
ศักยภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

163,953,200
1. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้

ของนักศึกษา
145,437,500

145,437,500
6012021701 512,600

 - งบเงินอุดหนุนทัว่ไป (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน)

512,600

 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 6011410 2012926009500004 201295700L3966 512,600
6012031701 121,254,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 7,554,100
 - งบลงทุน 113,699,900

1. อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6011320 2012926006420001 201295700L3964 113,699,900

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักงานอธิการบดี

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตร่ะดบัอนุนบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6012041701 9,029,300
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926007000000 201295700L3965 5,014,300
 - งบลงทุน 4,015,000

1. คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส 6011310 2012926007110005 201295700L3965 1,750,000
2. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า  
3600 Ansi Lumen

6011310 2012926007110006 201295700L3965 660,000

3. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU

6011310 2012926007110007 201295700L3965 450,000

4. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 BTU

6011310 2012926007110008 201295700L3965 555,000

5. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU

6011310 2012926007110009 201295700L3965 600,000

6012051701 8,054,600
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 6,079,400
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา                
 ศูนย์วิทยบริการ)

6011500 2012926001700002 201295700L3960 1,975,200

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6012061701 6,587,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 1,431,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน           
  ศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์)

6011500 2012926002700001 201295700L3961 2,656,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิเคราะห์
 ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6011500 2012926002700003 201295700L3961 2,500,000

2. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 500,000
500,000

6013071701 500,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6011500 2012931003700001 201295700L3967 500,000

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความ
เหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเตบิโตจากภายใน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. ส่งเสริมและสืบสานการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ
โครงการสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์

3,203,900

3,203,900
6012061702 3,203,900

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน           
  ศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์)

6011500 2012926002700001 201295700L3961 3,000,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

6011500 2012926002700006 201295700L3961 203,900

4. บริหารงานกลางมหาวิทยาลัย 1,935,300
1,935,300

6012051702 1,935,300
 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926001000000 201295700L3960 1,935,300

5. ตรวจประเมนิคุณภาพ 500,000
500,000

6012051703 500,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ
การศึกษา)

6011500 2012926001700001 201295700L3960 500,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6. การปรับเปลี่ยนโครงการและรูปแบบการบริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร์

600,000

600,000
6012061703 600,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา         
  เพือ่พัฒนาวิชาชีพครู)

6011500 2012926002700005 201295700L3962 600,000

7. พัฒนาความเขม้แขง็การจัดการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

200,000

200,000
6012031702 200,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียน     
  การสอนวิทยาศาสตร์)

6011500 2012926006700001 201295700L3964 200,000

8. ขบัเคลื่อนนโยบายการผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นการปฏิบัตจิริง
ตามศาสตร์ (WIL) ไปสู่การปฏิบัตจิริงในระดบั

1,000,000

1,000,000
6012051704 1,000,000

 - รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียน         
  การสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6011500 2012926006700003 201295700L3960 1,000,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

9. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน

662,400

662,400
6012051705 662,400

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 662,400

10. ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทัว่ไป 400,000
400,000

6012031703 400,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร) 6011500 2012926006700004 201295700L3964 400,000

11. ยกระดบัการใชภ้าษาตา่งประเทศให้กับนักศึกษา 2,000,000
2,000,000

6012051706 2,000,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษา)

6011500 2012926001700005 201295700L3960 2,000,000

12. สร้างและปลูกฝังวินัยให้กับนักศึกษา 500,100
500,100

6012061704 500,100
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการสร้าง/ปลูกฝังวินัย) 6011500 201296002700007 201295700L3961 500,100

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

13. พัฒนาผลการเรียนและแนวทางการบริหารจัดการตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ในโรงเรียนประถมศึกษา     
และมธัยมศึกษาขนาดเล็กในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงราย

4,843,000

4,843,000
6012061705 4,843,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลการเยน
และแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิม่เวลารู้)

6011500 2012926002700008 201295700L3963 4,843,000

14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 2,171,000
2,171,000

6012041702 2,171,000
 - งบรายจ่ายอื่น ( ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

6011500 2012926007700003 201295700L3965 2,171,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

362,000
1. สนับสนุนและประสานการด าเนินงานกลางของ

มหาวิทยาลัย
132,000

132,000
6012041801 132,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6011500 2012926007700004 201295700L3965 132,000

2. บริหารงานกลางหน่วยงาน 160,000
160,000

6012041802 160,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6011500 2012926007700004 201295700L3965 160,000

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
กองกลาง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

20,000

20,000
6012041803 20,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6011500 2012926007700004 201295700L3965 20,000

4. พัฒนาทักษะการปฏิบัตงิานเจ้าหน้าทีธุ่รการ 50,000
50,000

6012041804 50,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6011500 2012926007700004 201295700L3965 50,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

500,000
1. พัฒนาและการบริหารจัดการดา้นการคลังให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
100,000

100,000
6012031901 100,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 100,000
2. บริหารงานกลางหน่วยงาน 200,000

200,000
6012031902 200,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 200,000

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
กองคลัง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

170,000

170,000
6012031903 170,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 170,000
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัตงิานดา้นการเงินและ

พัสดุ
30,000

30,000
6012031904 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 30,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

350,000
1. วิเคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี
23,000

23,000
6012042001 23,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926007700002 201295700K3965 23,000

2. วิเคราะห์และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 123,100
123,100

6012042002 123,100
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926007700002 201295700K3965 123,100

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
กองนโยบายและแผน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. พัฒนาคุณภาพกระบวนการก ากับและตดิตามผลการ
ด าเนินงาน

26,000

26,000
6012042003 26,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926007700002 201295700K3965 26,000

4. จัดท าขอ้มลูเพ่ือการวางแผนและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

 10,100

10,100
6012042004 10,100

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926007700002 201295700K3965 10,100

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 42,300
42,300

6012042005 42,300
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926007700002 201295700K3965 42,300

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6. บริหารงานกลางหน่วยงาน 98,500
98,500

6012042006 98,500
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926007700002 201295700K3965 98,500

7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

27,000

27,000
6012042007 27,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926007700002 201295700K3965 27,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

250,000
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 50,000

50,000
6012052101 50,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926001700004 201295700L3960 50,000

2. บริหารงานกลางหน่วยงาน 160,000
160,000

6012052102 160,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926001700004 201295700L3960 160,000

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
กองบริหารงานบุคคล

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน 40,000
40,000

6012052103 40,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926001700004 201295700L3960 40,000
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,129,600
1. เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย
3,000

3,000
6012062201 3,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการสร้าง/ปลูกฝัง
วินัย)

6011500 201296002700007 201295700L3961 3,000

2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่ง
ประสงค์

531,600

531,600
6012032201 304,600

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6011500 2012926006700003 201295700L3964 304,600

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6012052201 225,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียน
การสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6011500 2012926001700003 201295700L3960 225,000

6012062202 2,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการสร้าง/ปลูกฝัง
วินัย)

6011500 201296002700007 201295700L3961 2,000

3. บริหารงานกลางหน่วยงาน 240,000
240,000

6012062203 240,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการสร้าง/ปลูกฝัง
วินัย)

6011500 201296002700007 201295700L3961 240,000

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

355,000

355,000
6012062204 355,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการสร้าง/ปลูกฝัง
วินัย)

6011500 201296002700007 201295700L3961 355,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,000,000
1. จัดบริการทีเ่อ้ือตอ่การจัดการเรียน การสอนและการ

เรียนรู้ของนักศึกษา
660,000

660,000
6012062301 660,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 660,000
2. บริหารงานกลางหน่วยงาน 190,000

190,000
6012062302 190,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 190,000
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน 150,000

150,000
6012062303 150,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ) 6011500 2012926002700002 201295700L3961 150,000

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
กองอาคารสถานที่

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

539,000
1. รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน         

ดา้นการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
62,000

62,000
6012052401 62,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6011500 2012926001700001 201295700L3960 62,000

2. เสริมสร้างความรู้และการจัดการความรู้ดา้นการประกัน
คุณภาพ

177,000

177,000
6012052402 177,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6011500 2012926001700001 201295700L3960 177,000

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. สร้างระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนงานดา้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

88,000

88,000
6012052403 88,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6011500 2012926001700001 201295700L3960 88,000

4. บริหารจัดการความเสี่ยง 55,000
55,000

6012052404 55,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6011500 2012926001700001 201295700L3960 55,000

5. การจัดการองค์ความรู้ 20,000
20,000

6012052405 20,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6011500 2012926001700001 201295700L3960 20,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6. บริหารงานกลางหน่วยงาน 24,500
24,500

6012052406 24,500
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6011500 2012926001700001 201295700L3960 24,500

7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน           
การจัดการศึกษา

112,500

112,500
6012052407 112,500

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6011500 2012926001700001 201295700L3960 112,500

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

250,000
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลกากรหน่วยงานสนับสนุนการจัด

การศึกษา
250,000

250,000
6012052501 250,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926001700004 201295700L3960 250,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
กองวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

100,000
1. ประชมุรับฟังความคิดเห็นและชี้แจ้งพันธกิจ 10,000

10,000

6012032701 10,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 10,000
2. บริหารงานกลางหน่วยงาน 60,000

60,000

6012032702 60,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 60,000

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน           
 การจัดการศึกษา

30,000

30,000

6012032703 30,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 30,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



                                                                                                                                                                                                                                                                       

รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

3,467,800
1. บริหารงานกลางหน่วยงาน 62,000

62,000
6012062801 62,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6011500 2012926002700004 201295700L3961 62,000

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน           
การจัดการศึกษา

25,000

25,000
6012062802 25,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6011500 2012926002700004 201295700L3961 25,000

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. ปลูกจิตส านึกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 1,852,500
1,852,500

6012062803 1,852,500
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6011500 2012926002700004 201295700L3961 1,852,500

4. เสริมสร้างภูมคุ้ิมกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 923,900
923,900

6012062804 923,900
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6011500 2012926002700004 201295700L3961 923,900

5. สร้างและพัฒนาเครือขา่ยเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพตดิ

604,400

604,400
6012062805 604,400

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6011500 2012926002700004 201295700L3961 604,400

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

4,925,800
1. จัดบริการกลางทีส่่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษา มร.ชร.
2,594,800

2,594,800
6012042901 2,340,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

6011500 2012926007700003 201295700L3965 2,000,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา           
   การเรียนการสอนแบบ e-Learning)

6011500 2012926007700001 201295700L3965 340,000

6012052901 254,800
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา           
 ศูนย์วิทยบริการ)

6011500 2012926001700002 201295700L3960 254,800

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 2,298,900
2,298,900

6012042902 2,298,900
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

6011500 2012926007700003 201295700L3965 1,718,900

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา           
   การเรียนการสอนแบบ e-Learning)

6011500 2012926007700001 201295700L3965 580,000

3. พัฒนาทักษะความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 32,100
32,100

6012042903 32,100
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

6011500 2012926007700003 201295700L3965 32,100

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,000,000
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 68,000

68,000

6013073001 68,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6011500 2012931003700001 201295700L3967 68,000

2. ส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุงศาสนา ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม

95,000

95,000

6013073002 95,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6011500 2012931003700001 201295700L3967 95,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน         
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเตบิโตจากภายใน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน         
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเตบิโตจากภายใน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก
รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ) งบประมาณ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก
รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ) งบประมาณ

3. บริหารงานกลางหน่วยงาน 360,400
360,400

6013073003 360,400
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6011500 2012931003700001 201295700L3967 360,400

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

110,600

110,600

6013073004 110,600
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6011500 2012931003700001 201295700L3967 110,600

5. การวิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรม 60,000
60,000

6013073005 60,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6011500 2012931003700001 201295700L3967 60,000

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน         
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเตบิโตจากภายใน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน         
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเตบิโตจากภายใน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน         
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเตบิโตจากภายใน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก
รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ) งบประมาณ

6. อนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม ฟ้ืนฟู แลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนาและกลุ่มชาตพัินธุ์

306,000

306,000

6013073006 306,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6011500 2012931003700001 201295700L3967 306,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน         
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเตบิโตจากภายใน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,272,000
1. พัฒนาระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 100,000

100,000
6012033101 100,000

 - งบรายจ่ายอื่น ( ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926006700004 201295700L3964 100,000

2. พัฒนางานวิชาการและทะเบียนวัดผล 150,000
150,000

6012033102 150,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียน
การสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6011500 2012926006700002 201295700L394 150,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3.  บริหารงานกลางหน่วยงาน 922,000       
922,000

6012033103 922,000

 - งบรายจ่ายอื่น ( ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6011500 2012926006700004 201295700L3964 200,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียน
การสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6011500 2012926006700002 201295700L394 722,000

4.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน           
 การจัดการศึกษา

100,000       

100,000
6012033104 100,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียน
การสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6011500 2012926006700002 201295700L394 100,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,062,500
1. จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย       

ราชภัฏเชยีงราย
 1,597,300

1,597,300
6012023201 1,597,300

 - งบเงินอุดหนุนทัว่ไป (ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน)

1,597,300

1) ค่าหนังสือเรียน 6011410 2012926009500001 201295700L3966 384,600
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 6011410 2012926009500002 201295700L3966 240,700
3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 6011410 2012926009500003 201295700L3966 255,400
4) ค่าจัดการเรียนการสอน 6011410 2012926009500004 201295700L3966 374,800
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6011410 2012926009500005 201295700L3966 341,800

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

2. บริหารงานกลางหน่วยงาน 465,200
465,200

6012023202 465,200

 - งบเงินอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน)

465,200

1) ค่าจัดการเรียนการสอน 6011410 2012926009500004 201295700L3966 465,200

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

509,400
1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชพีครู 509,400

509,400
6012063301 509,400

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เพือ่พัฒนาวิชาชีพครู)

6011500 2012926002700005 201295700L3962 509,400

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักการศึกษาต่อเน่ืองและบริการวิชาการ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

228,000
1. พัฒนาสื่อเพ่ือสร้างความเขา้ใจและภาพลักษณ์อันดี

ให้กับมหาวิทยาลัย
55,000

55,000
6012033501 55,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 55,000
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอก 25,000

25,000
6012033502 25,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 25,000

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ส านักสือ่สารองค์กร

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3.  บริการงานกลางหน่วยงาน 10,000         
10,000

6012033503 10,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 10,000
4.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 113,000       

113,000
6012033504 113,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 113,000
5.  พัฒนาสื่อทีห่ลากหลายเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 25,000         

25,000
6012033505 25,000

 - งบด าเนินงาน 6011200 2012926006000000 201295700L3964 25,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

6,271,100
1. ส่งเสริมและสืบสานการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
6,271,100

6,271,100
6012063601 6,271,100

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ          
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)

6011500 2012926002700006 201295700L3961 6,271,100

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิง่แวดล้อมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและอาเซียน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,500,000
1. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและให้ค าปรึกษาดา้น

วิศวกรรมโยธา
431,900

431,900
6012063801 431,900

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6011500 2012926002700003 201295700L3961 431,900

2. รักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025 317,600
317,600

6012063802 317,600
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6011500 2012926002700003 201295700L3961 317,600

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ศูนยบ์ริการวิศวกรรมโยธา

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. บริหารงานรกลางหน่วยงาน 356,100
356,100

6012063803 356,100
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6011500 2012926002700003 201295700L3961 356,100

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา

321,000

321,000
6012063804 321,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6011500 2012926002700003 201295700L3961 321,000

5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์
ดา้นวิศวกรรมโยธา

285,000

285,000
6012063805 285,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6011500 2012926002700003 201295700L3961 285,000

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6. ด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดา้นวิศวกรรมโยธา 430,000
430,000

6012063806 430,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6011500 2012926002700003 201295700L3961 430,000

7. ขยายขอบขา่ยการรับรองมาตรฐานในระดบัสากล 358,400
358,400

6012063807 358,400
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6011500 2012926002700003 201295700L3961 358,400

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,526,900
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพอาหารน้ าและผลิตภัณฑ์
2,526,900

2,526,900
6012063901 2,526,900

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
วิเคราะห์ ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6011500 2012926002700003 201295700L3961 2,526,900

แผนงาน : พ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
ศูนยบ์ริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร น้ าและผลิตภณัฑ์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทัง้สิ้น




