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รหัสกิจกรรมหลกั ชื่อกิจกรรมหลัก
201295700M3488 พัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล
201295700M3489 การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่น าไปใช้แกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน
201295700M3490 การวิจัยพืน้ฐานเพือ่สร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ศัีกยภาพตามสาขาการวิจัย
201295700M3491 การจัดการความรู้การวิจัย เพือ่น าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพือ่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ

201295700M3492 การวิจัยและพัฒนาเพือ่ความมั่นคง สังคม และการพัฒนาทีย่ั่งยืน
201295700M3493 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพ
201295700M3494 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล
201295700M3495 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
201295700M3496 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
201295700M3497 เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
201295700M3498 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา
201295700M3499 ผลิตและพัฒนาครู
201295700M3500 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
201295700M3501 จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201295700M3502 จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัสกิจกรรมหลัก
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561



รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012916023 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดจิทิัล

2012916023700001 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล
2012917032 โครงการวิจยัและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ศัีกยภาพ

2012917032500001 เงินอดุหนุนโครงการวิจัยพืน้ฐานเพือ่สร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ศัีกยภาพ
ตามสาขาการวิจัย

2012917032500002 เงินอดุหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่น าไปใช้แกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน

2012917033 โครงการการวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเขม้แขง็ดา้นสงัคมชมุชน         
    ความมั่นคง และคุณภาพชวีิตประชาชนตามยทุธศาสตร์ของประเทศ

2012917033500001 เงินอดุหนุนโครงการวิจัยทีส่ามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
2012917033500002 เงินอดุหนุนโครงการวิจัยทีส่ามารถเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่

รับผิดชอบ

2012929009 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
2012929009500001 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
2012929009500002 ค่าหนังสือเรียน
2012929009500003 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2012929009500004 ค่าจัดการเรียนการสอน
2012929009500005 ค่าอปุกรณ์การเรียน

2012929025 โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต
2012929025700001 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา

2012933008 รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต
2012933008000000 รายการงบประจ า
2012933008500001 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2012934001 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์
2012934001000000 รายการงบประจ า
2012934001110000 ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2012934001110001 ชุดฝึกปฏบิัติการวาดภาพ 2มติิ และ 3 มติิ ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934001110002 ชุดอปุกรณ์หอ้งบรรยาย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงรายจังหวัดเชียงราย
2012934001110003 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมมุ 150 นิ้วต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

2012934001110004 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSILumens ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934001110005 ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งเรียน และหอ้งประชุม ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934001120001 ชุดปฏบิัติการการเรียนรู้ภาษานานาชาติ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รหัสงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561



รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012934001410000 ส่ิงกอ่สร้างทีม่รีาคาต่อหน่วย<10ล้านบาท
2012934001410001 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงรายจังหวัดเชียงราย
2012934001410002 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงรายจังหวัดเชียงราย
2012934001420001 อาคารเรียนและส านักงานคณะครุศาสตร์พร้อมครุภณัฑ์ประกอบ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงราย

2012934001420002 อาคารปฏบิัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย
2012934001700001 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
2012934001700002 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้
2012934001700003 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร
2012934001700004 ค่าใช้จ่ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา
2012934001700005 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

2012934002 ผลงานการให้บริการวิชาการ
2012934002700001 ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ
2012934002700002 ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2012934002700003 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์          

 จังหวัดเชียงราย

2012934002700004 ค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาผลการเรียนและแนวทางการบริหารจัดการตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิม่เวลารู้

2012934002700005 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิเคราะหต์รวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
2012934002700006 ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

2012934002700007 ค่าใช้จ่ายในการผลิตและพัฒนาครู
2012934003 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

2012934003700001 ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
2012934006 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2012934006000000 รายการงบประจ า
2012934006110000 ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2012934006110001 เคร่ืองชั่ง 200 กรัม ละเอยีด0.01 กรัม ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110002 เคร่ืองวัดปริมาณแอลกอฮอล์(Ebulliometer) ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110003 ชุดปฏบิัติการทดลองเคร่ืองกลไฟฟ้า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110004 เคร่ืองกรองน้ าบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Ultra-pure watersystem) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย

 จังหวัดเชียงราย

2012934006110005 กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบใช้แสง ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110006 เคร่ืองกล่ันน้ า ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110007 เคร่ืองบดตัวอย่าง ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110008 ชุดการทดลองเร่ืองสเปกโตรสโคปี ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110009 ชุดทดลองทัศนศาสตร์พืน้ฐานพร้อมกล่องเลเซอร์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัด

เชียงราย



รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012934006110010 ชุดการทดลองเร่ืองความถ่วงจ าเพาะ ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110011 ชุดการทดลองเร่ืองแสง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงรายจังหวัดเชียงราย
2012934006110012 แหล่งก าเนิดสัญญาณ(Function Generator)ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110013 เคร่ืองระเหยสารภายใต้สุญญากาศ (Rotary evaporator)ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

2012934006110014 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตาต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110015 ชุดการทดลองดาราศาสตร์เบือ้งต้น ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110016 ชุดทดลองตกอสิระพร้อมเคร่ืองจับเวลา ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110017 ชุดตรวจสอบสภาพอากาศต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110018 ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 100MHz ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110019 เคร่ืองชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหน่งต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110020 เคร่ืองเพิม่ปริมาณสารพันธุกรรม ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110021 เคร่ืองอบแหง้ ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110022 แหล่งจ่ายไฟ 0-24 V AC/DCต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110023 เลเซอร์ฮีเลียม-นีออน ขนาด0.2/1.0 mW ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006110024 ชุดแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมตรวจดูแถบDNA ด้วย bluelight ต าบลบ้านดู่ 

อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006120001 ชุดปฏบิัติการศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคล่ืนไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุน่ยนต์ (MIROT) 
ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006120002 ชุดปฏบิัติการเทคโนโลยีชั้นสูงในขั้นตอนการผลิตและสร้างอตุสาหกรรมใหม ่ต าบลบ้านดู่อ าเภอ
เมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006120003 ชุดปฏบิัติการ Network และCloud ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006120004 ชุดปฏบิัติการท าความเย็นและปรับอากาศ ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006120005 เคร่ืองวิเคราะหค่์าพลังงานความร้อน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934006420001 ค่ากอ่สร้างอาคารปฏบิัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัด

เชียงราย

2012934006700001 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2012934006700002 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกจิการนักศึกษา
2012934006700003 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้
2012934006700004 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร

2012934007 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ
2012934007000000 รายการงบประจ า
2012934007110000 ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2012934007110001 หุน่ฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ ่ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934007110002 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไมน่้อยกว่า 18000BTU ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

2012934007110003 ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียนขนาด 120 วัตต์ ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย



รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012934007110004 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไมน่้อยกว่า3,500 ANSI Lumens พร้อมจอชนิด

มอืดึง ขนาดเส้นทแยงมมุไมน่้อยกว่า 150 นิ้ว ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110005 มา้นั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934007110006 เคร่ืองเกบ็ตัวอย่างชีวภาพ(Micribiological Air Sample)ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

2012934007110007 หุน่ฝึกการตรวจเต้านมมรีะบบน้ าเหลือง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934007110008 เคร่ืองวัดความร้อน (WBGTStress Monitor) ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934007110009 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไมน่้อยกว่า 24000BTU ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย

2012934007110010 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไมน่้อยกว่า 36000BTU ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

2012934007110011 ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียนขนาด 60 วัตต์ ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934007110012 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไมน่้อยกว่า3,500 ANSI Lumens พร้อมจอชนิด

มอืดึง ขนาดเส้นทแยงมมุไมน่้อยกว่า 100 นิ้ว ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110013 หุน่จ าลองฝึกทักษะการดูแลคนไข้เอนกประสงค์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงรายจังหวัดเชียงราย
2012934007110014 หุน่ฝึกท าคลอดเด็กมสีายสะดือ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934007110015 เคร่ืองวัดเสียงแบบแยกความถี่(Sound Level Meter) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงรายจังหวัด

เชียงราย

2012934007110016 เคร่ืองวัดเสียงสะสม (NoiseDosimeter) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934007120001 ชุดกล้องตรวจล าไส้ใหญพ่ร้อมระบบวีดีทัศน์ ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012934007700001 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้
2012934007700002 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร
2012934007700003 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2012934007700004 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning



6111100 งบบุคลากร
6111110 เงินเดือน
6111120 ค่าจา้งประจ า
6111130 ค่าจา้งชั่วคราว
6111140 ค่าจา้งลูกจา้งสัญญาจา้ง
6111150 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

6111200 งบด าเนินงาน
6111210 ค่าตอบแทน
6111220 ค่าใช้สอย
6111230 ค่าวัสดุ
6111240 ค่าสาธารณูปโภค

6111300 งบลงทุน 
6111310 ครุภณัฑ์
6111320 ทีดิ่น อาคาร/ส่ิงก่อสร้าง

6111400 งบเงินอุดหนุน
6111410 งบอุดหนนุทัว่ไป
6111420 งบอุดหนนุเฉพาะกิจ

6111500 งบรายจ่ายอ่ืน

รหัสแหล่งของเงิน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561



แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเศรษฐกิจดิจิทัล 3,000,000      

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 2012916023 3,000,000      
กิจกรรม : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 3,000,000      
   - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล) 2012916023700001 6111500 201295700M3488 3,000,000       

แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 31,729,500    

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพ

2012917032 10,366,400    

กิจกรรม : การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือน าไปใช้
แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน

8,817,400      

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อ
น าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน

2012917032500002 6111400 201295700M3489 8,817,400       

กิจกรรม : การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้าน
วิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

1,549,000      

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

2012917032500001 6111400 201295700M3490 1,549,000      

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

2012917033 21,363,100    

กิจกรรม : การจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนและสังคม และเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ

12,886,600    

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

2012917033500001 6111400 201295700M3491 12,886,600     

กิจกรรม : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือความมั่นคง สังคม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

8,476,500      

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2012917033500002 6111400 201295700M3492 8,476,500      

แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

4,682,700      

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2012929009 2,372,200      

กิจกรรม : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2,372,200      

 - งบอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 2,372,200       
1) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2012929009500001 6111400 252,000         
2) ค่าหนังสือเรียน 2012929009500002 6111400 198,500         
3) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2012929009500003 6111400 339,600         

4) ค่าจัดการเรียนการสอน 2012929009500004 6111400 1,343,600       
5) ค่าอุปกรณ์การเรียน 2012929009500005 6111400 238,500         

201295700M3493

รหสังบประมาณ GFMIS  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงราย

รหัสงบประมาณปี 61 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ



แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณปี 61 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

2012929025 2,310,500      

กิจกรรม : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล

2,310,500      

 - งบรายจ่ายอื่น (โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

2012929025700001 6111500 201295700M3494 2,310,500      

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 346,789,800   
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2012933008    346,789,800

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 346,789,800   
 - งบบุคลากร 2012933008000000 6111100 60,957,400     
 - งบด าเนินงาน 2012933008000000 6111200 14,689,200     
 - งบอุดหนุนทั่วไป 2012933008500001 6111410 271,143,200    

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

181,207,800   

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 2012934001     59,689,900
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 59,689,900    

 - งบด าเนินงาน 2012934001000000 6111200 18,276,300     
 - งบลงทุน

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2012934001110000
1) ชุดฝึกปฏิบัติการวาดภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ต าบล
บ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934001110001 6111310 337,600         

2) ชุดอุปกรณ์ห้องบรรยาย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934001110002 6111310 1,812,000       

3) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150
 นิ้วต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934001110003 6111310 520,000         

4) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500
 ANSILumens ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย        
    จังหวัดเชียงราย

2012934001110004 6111310 48,000           

5) ชุดเคร่ืองเสียงห้องเรียน และห้องประชุม ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934001110005 6111310 430,000         

6) ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษานานาชาติ ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934001120001 6111310 5,456,600       

2. สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยน้อยกว่า 10 ล้านบาท
1) ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934001410001 6111320 7,468,000       

2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง
เชียงรายจังหวัดเชียงราย

2012934001410002 6111320 5,000,000       

3. สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท
1) อาคารเรียนและส านักงานคณะครุศาสตร์พร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง                
  จังหวัดเชียงราย

2012934001420001 6111320 9,633,300       

201295700M3495

201295700M3496



แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณปี 61 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ

2) อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์        
   ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2012934001420002 6111320 2,208,100       

 - งบรายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษา

2012934001700001 6111500 4,000,000       

 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลัก
คุณธรรมน าความรู้

2012934001700002 6111500 1,000,000       

 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร 2012934001700003 6111500 500,000         

 - ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 2012934001700004 6111500 1,000,000       
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 2012934001700005 6111500 2,000,000       

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2012934002     26,278,200
กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 26,278,200    

 - งบรายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ 2012934002700001 6111500 3,781,000       
 - ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

2012934002700002 6111500 3,000,000       

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทาง
พฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย

2012934002700003 6111500 4,797,200       

 - ค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาผลการเรียนและแนว
ทางการบริหารจัดการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

2012934002700004 6111500 2,000,000       

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิเคราะห์ตรวจสอบมาตรฐาน
คุณภาพ

2012934002700005 6111500 6,500,000       

 - ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

2012934002700006 6111500 4,200,000       

 - ค่าใช้จ่ายในการผลิตและพัฒนาครู 2012934002700007 6111500 201295700M3499 2,000,000       
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2012934003       1,500,000
กิจกรรม : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,500,000      

 - งบรายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2012934003700001 201295700M3500 1,500,000       

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012934006     60,187,300

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,187,300    
 - งบด าเนินงาน 2012934006000000 6111200 13,168,300     

 - งบลงทุน

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2012934006110000
1) เคร่ืองชั่ง 200 กรัม ละเอียด0.01 กรัม ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110001 6111310 320,000         

2) เคร่ืองวัดปริมาณแอลกอฮอล์(Ebulliometer)       
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110002 6111310 60,000           

3) ชุดปฏิบัติการทดลองเคร่ืองกลไฟฟ้า ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110003 6111310 990,000         

4) เคร่ืองกรองน้ าบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Ultra-pure 
watersystem) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

2012934006110004 6111310 299,600         

201295700M3501

201295700M3497

201295700M3501

201295700M3496



แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณปี 61 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ

5) กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบใช้แสง           
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110005 6111310 74,000           

6) เคร่ืองกล่ันน้ า ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย    
จังหวัดเชียงราย

2012934006110006 6111310 210,000         

7) เคร่ืองบดตัวอย่าง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

2012934006110007 6111310 550,000         

8) ชุดการทดลองเร่ืองสเปกโตรสโคปี ต าบลบ้านดู่     
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110008 6111310 358,800         

9) ชุดทดลองทัศนศาสตร์พื้นฐานพร้อมกล่องเลเซอร์   
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110009 6111310 226,800         

10) ชุดการทดลองเร่ืองความถ่วงจ าเพาะ ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110010 6111310 212,000         

11) ชุดการทดลองเร่ืองแสง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง
เชียงรายจังหวัดเชียงราย

2012934006110011 6111310 183,600         

12) แหล่งก าเนิดสัญญาณ(Function Generator)     
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110012 6111310 570,000         

13) เคร่ืองระเหยสารภายใต้สุญญากาศ (Rotary 
evaporator)ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย        
จังหวัดเชียงราย

2012934006110013 6111310 600,000         

14) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ต าบลบ้านดู่          
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110014 6111310 800,000         

15) ชุดการทดลองดาราศาสตร์เบื้องต้น ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110015 6111310 78,000           

16) ชุดทดลองตกอิสระพร้อมเคร่ืองจับเวลา ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110016 6111310 440,000         

17) ชุดตรวจสอบสภาพอากาศต าบลบ้านดู่             
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110017 6111310 100,100         

18) ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 100MHz ต าบลบ้านดู่     
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110018 6111310 217,200         

19) เคร่ืองชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหน่งต าบลบ้านดู่             
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110019 6111310 130,000         

20) เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ต าบลบ้านดู่      
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110020 6111310 200,000         

21) เคร่ืองอบแห้ง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

2012934006110021 6111310 38,000           

22) แหล่งจ่ายไฟ 0-24 V AC/DCต าบลบ้านดู่         
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110022 6111310 497,000         

23) เลเซอร์ฮีเลียม-นีออน ขนาด0.2/1.0 mW        
ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110023 6111310 109,900         

24) ชุดแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมตรวจดู
แถบDNA ด้วย bluelight ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006110024 6111310 78,000           

2. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท

201295700M3501

201295700M3501



แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณปี 61 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ

1) ชุดปฏิบัติการศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคล่ืน
ไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (MIROT) ต าบลบ้านดู่
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006120001 6111310 2,481,800       

2) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูงในขั้นตอนการผลิตและ 
 สร้างอุตสาหกรรมใหม่ ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย

2012934006120002 6111310 1,999,000       

3) ชุดปฏิบัติการ Network และCloud ต าบลบ้านดู่     
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006120003 6111310 1,606,900       

4) ชุดปฏิบัติการท าความเย็นและปรับอากาศ ต าบล
บ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006120004 6111310 2,577,000       

5) เคร่ืองวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน ต าบลบ้านดู่    
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006120005 6111310 1,961,300       

3. สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท 2012934001410000
1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934006420001 6111320 24,750,000     

 - งบรายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

2012934006700001 6111500 1,400,000       

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา 2012934006700002 6111500 1,300,000       
 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลัก
คุณธรรมน าความรู้

2012934006700003 6111500 900,000         

 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร 2012934006700004 6111500 700,000         
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2012934007 33,552,400    
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 33,552,400    

 - งบด าเนินงาน 2012934007000000 8,770,300       
 - งบลงทุน

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2012934007110000
1) หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่ ต าบลบ้านดู่    
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110001 6111310 1,428,000       

2) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า 
18000BTU ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย        
จังหวัดเชียงราย

2012934007110002 6111310 442,000         

3) ชุดเคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียนขนาด 120 วัตต์     
ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110003 6111310 428,000         

4) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า3,500 ANSI Lumens พร้อมจอชนิดมือดึง 
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110004 6111310 1,410,000       

5) ม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ต าบลบ้านดู่              
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110005 6111310 1,340,000       

6) เคร่ืองเก็บตัวอย่างชีวภาพ(Micribiological Air 
Sample)ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

2012934007110006 6111310 577,800         

201295700M3501

201295700M3502

201295700M3502



แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณปี 61 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ

7) หุ่นฝึกการตรวจเต้านมมีระบบน้ าเหลือง ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110007 6111310 178,600         

8) เคร่ืองวัดความร้อน (WBGTStress Monitor)       
ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110008 6111310 445,000         

9) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า 
24000BTU ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย        
จังหวัดเชียงราย

2012934007110009 6111310 1,500,000       

10) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า 
36000BTU ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย        
จังหวัดเชียงราย

2012934007110010 6111310 2,000,000       

11) ชุดเคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียนขนาด 60 วัตต์     
ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110011 6111310 274,000         

12) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่
น้อยกว่า3,500 ANSI Lumens พร้อมจอชนิดมือดึง 
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110012 6111310 1,290,000       

13) หุ่นจ าลองฝึกทักษะการดูแลคนไข้เอนกประสงค์  
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110013 6111310 367,600         

14) หุ่นฝึกท าคลอดเด็กมีสายสะดือ ต าบลบ้านดู่        
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110014 6111310 945,000         

15) เคร่ืองวัดเสียงแบบแยกความถี่(Sound Level 
Meter) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย

2012934007110015 6111310 599,200         

16) เคร่ืองวัดเสียงสะสม (NoiseDosimeter) ต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007110016 6111310 430,000         

2. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท
1) ชุดกล้องตรวจล าไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดีทัศน์ ต าบล
บ้านดู่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012934007120001 6111310 4,300,000       

 - งบรายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลัก
คุณธรรมน าความรู้

2012934007700001 6111500 350,000         

 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร 2012934007700002 6111500 350,000         
 - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2012934007700003 6111500 5,626,900       
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - 
Learning

2012934007700004 6111500 500,000         

567,409,800   รวมทั้งสิ้น

201295700M3502



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

7,518,300
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา 34,800

34,800

6112040201 34,800
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 34,800

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 15,000
15,000

6112020201 15,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 15,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

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. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 25,000
25,000

6112020202 25,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 25,000
4. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 299,500

299,500

6112020203 299,500

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 37,900
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยกุต์)

6111500 2012934006700001 201295700M3501 261,600

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับศึกษาแหง่ชาติ

103,000

103,000

6112020204 103,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 103,000
6. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ

การเรียนรู้ของนักศึกษา
6,298,700

6,298,700

6112020205 6,298,700

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 230,000
 - งบลงทนุ 6,068,700

1. เคร่ืองชั่ง 200 กรัม ละเอียด 0.01 กรัม    
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110001 201295700M3501 320,000

2. เคร่ืองวดัปริมาณแอลกอฮอล์ (Ebulliometer)
 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย              
จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110002 201295700M3501 60,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบใช้แสง    
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110005 201295700M3501 74,000

4. เคร่ืองกล่ันน้ า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110006 201295700M3501 210,000

5. เคร่ืองบดตัวอย่าง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110007 201295700M3501 550,000

6. ชุดการทดลองเร่ืองสเปกโตรสโคปี ต าบลบ้านดู่
 อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110008 201295700M3501 358,800

7. ชุดทดลองทัศนศาสตร์พื้นฐานพร้อมกล่อง
เลเซอร์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย         
จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110009 201295700M3501 226,800

8. ชุดการทดลองเร่ืองความถ่วงจ าเพาะ ต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110010 201295700M3501 212,000

9. ชุดการทดลองเร่ืองแสง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110011 201295700M3501 183,600

10. แหล่งก าเนิดสัญญาณ (Function 
Generator) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110012 201295700M3501 570,000

11. กล้องจุลทรรศน์  ชนิด 2 ตา ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110014 201295700M3501 150,000

12. ชุดการทดลองดาราศาสตร์เบื้องต้น ต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110015 201295700M3501 78,000



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

13. ชุดทดลองตกอิสระพร้อมเคร่ืองจับเวลา      
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110016 201295700M3501 440,000

14. ชุดตรวจสอบสภาพอากาศ ต าบลบ้านดู่      
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110017 201295700M3501 100,100

15. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป 100 MHz ต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110018 201295700M3501 217,200

16. เคร่ืองชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง ต าบลบ้านดู่      
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110019 201295700M3501 130,000

17. แหล่งจ่ายไฟ 0-24 V AC/DC ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110022 201295700M3501 497,000

18. เลเซอร์ฮีเลียม-นีออน ขนาด 0.2/1.0 mW 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006110023 201295700M3501 109,900

19. เคร่ืองวเิคราะห์ค่าพลังงานความร้อน      
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

6111310 2012934006120005 201295700M3501 1,961,300



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

24,400

24,400

6112020206 24,400

 - รายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2021934006700003 201295700M3501 24,400

8. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 10,000
10,000

6112020207 10,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 10,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

430,000

430,000

6112020208 430,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 430,000
10. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 50,000

50,000

6112050201 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

11. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 20,000
20,000

6112020209 20,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 20,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

133,100

133,100

6112020210 133,100

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 133,100
13. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 40,000

40,000

6112020211 40,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 40,000
14. โครงการปอังกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 34,800

34,800

6112050202 34,800
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 34,800

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

33,448,000
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 25,000

25,000

6112020401 25,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 25,000

2. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 60,000
60,000

6112020402 60,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 60,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

3. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 1,059,300
1,059,300

6112020403 1,059,300
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 532,700
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์)

6111500 2012934006700001 201295700M3501 526,600

4. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

149,900

149,900

6112020404 79,400
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 65,000
 - รายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 14,400

6112040401 70,500
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 70,500
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

5. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

30,892,000

30,892,000

6112020405 30,892,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 326,000
 - งบลงทนุ 30,566,000

1. ชุดปฏบิติัการทดลองเคร่ืองกลไฟฟ้า      
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย            
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934006110003 201295700M3501 990,000

2. ชุดปฏบิติัการเทคโนโลยขีั้นสูงในขั้นตอนการ
ผลิตผลิตและการสร้างอุตสาหกรรมใหม่      
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย            
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934006120002 201295700M3501 1,999,000

3. ชุดปฏบิติัการการท าความเยน็และปรับอากาศ
 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย          
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934006120004 201295700M3501 2,577,000

4. ค่าก่อสร้างอาคารปฏบิติัการวิศวกรรม
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมือง
 จงัหวัดเชียงราย

6111320 2012934006420001 201295700M3501 25,000,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

6. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

30,000

30,000

6112020406 30,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 30,000

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 530,000

530,000

6112020407 530,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 530,000

8. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 30,000
30,000

6112020408 30,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 30,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

9. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 80,000
80,000

6112020409 30,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 30,000

6112050401 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

10 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 35,000
35,000

6112020410 35,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 35,000

11. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 361,300
361,300

6112020411 361,300
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 361,300

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

12. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 125,000
125,000

6112020412 125,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 125,000

13. โครงการปอังกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 70,500
70,500

6112050402 70,500
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 70,500

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

6,726,800
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 36,000

36,000

6112030601 36,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 36,000

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 60,000
60,000

6112030602 60,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 60,000

3. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 225,000
225,000

6112030603 225,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 225,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบา้นและการแพทย์ทางเลือก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 869,000
869,000

6112030604 869,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 869,000

5. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

55,100

55,100

6112030605 10,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 10,000

6112040601 45,100
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 45,100

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

60,000

60,000

6112030606 60,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 28,400
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934007700001 201295700M3502 31,600

7. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

4,956,600

4,956,600

6112030607 4,956,600
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 656,600
 - งบลงทนุ 4,300,000

1. ชุดกล้องส่องตรวจล าใส้ใหญ่พร้อมระบบ    
วีดีทศัน์ ต าบลบา้นดู่  อ าเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934007120001 201295700M3502 4,300,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

8. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6112050601 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

9. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 20,000
20,000

6112030608 20,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 20,000

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

40,000

40,000

6112030609 40,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 40,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

11. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

120,000

120,000

6112030610 120,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 120,000

12. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 60,000
60,000

6112030611 60,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 60,000

13. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 130,000
130,000

6112030612 130,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 130,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

14. โครงการปอังกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 45,100
45,100

6112050602 45,100
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 45,100
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

17,957,400
1 จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 1,806,400

1,806,400

6112040101 1,194,600
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 1,194,600

6112020101 611,800
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์)

6111500 2012934006700001 201295700M3501 611,800

2 พัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

1,129,900

1,129,900

6112040102 1,129,900
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 915,600
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 214,300

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
คณะครศุาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

11,199,300

11,199,300

6112040103 9,633,300
 - งบลงทนุ 9,633,300

1. อาคารเรียนและส านักงานคณะครุศาสตร์พร้อม
ครุภณัฑ์ประกอบ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมือง จงัหวัด
เชียยงราย

6111320 2012934001420001 201295700M3496 9,633,300

6112020102 1,566,000
 - งบลงทนุ 1,566,000

1. เคร่ืองกรองน้ าบริสุทธิ ์คุณภาพสูง (Ultra-pure
 water system) ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934006110004 201295700M3501 299,600

2. เคร่ืองระเหยสารภายใต้สุญญากาศ (Rotary 
evaporator) ต าบลบา้นดู่  อ าเภอเมืองเชียงราย  
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934006110013 201295700M3501 600,000

3. กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 ตา ต าบลบา้นดู่     
อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934006110014 201295700M3501 650,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ต าบลบา้นดู่  
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934006110020 201295700M3501 200,000

5. เคร่ืองอบแหง้ ต าบลบา้นดู่  อ าเภอเมืองเชียงราย
  จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934006110021 201295700M3501 38,000

6. ชุดแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อม
ตรวจดูแถบ DNA ด้วย bluelight ต าบลบา้นดู่  
อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934006110024 201295700M3501 78,000

4. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา 306,200
306,200

6112040104 306,200      
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 306,200             

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 229,800
229,800

6112040105 229,800      
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 229,800             

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. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 59,600
59,600

6112040106 9,600         
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 9,600                

6112050101 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

7. โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 500,000
500,000

6112050102 500,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยจดัการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู)

6111500 2012934002700007 201295700M3499 500,000

8. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน

320,000

320,000

6112050103 320,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 320,000

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 100,000
100,000

6112040107 100,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 100,000

10. โครงการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 306,200
306,200

6112050104 306,200
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 306,200

11. โครงการพัฒนาผลการเรียนและแนวทางการบริหารจัดการ
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้

2,000,000

2,000,000

6112050105 2,000,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาผลการ
เรียนและแนวทางการบริหารจดัการตามนโยบายลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)

6111500 2012934002700004 201295700M3497 2,000,000

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,977,500
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 10,000

10,000

6112040301 10,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 10,000

2. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 105,000
105,000

6112040302 105,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 105,000

3. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 459,000
459,000

459,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 459,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
คณะวิทยาการจัดการ

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

4. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

500,800

500,800

6112040304 500,800
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 348,500
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 152,300

5. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

556,500

556,500

6112040305 556,500
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 218,900
 - งบลงทนุ 337,600

1. ชุดฝึกปฏบิติัการวาดภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย           
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934001110001 201295700M3496 337,600

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. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตรลักษณข์อง
หน่วยงาน

504,200

504,200

6112040306 504,200
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 286,600
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 217,600

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

178,000

178,000

6112040307 178,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 178,000

8. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 125,000
125,000

6112040308 125,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 125,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

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

9. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 128,400
128,400

6112050301 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

6112040309 78,400
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 78,400

10. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

153,000

153,000

6112040310 153,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 153,000

11. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 40,000
40,000

6112040311 40,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 40,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12. โครงการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 217,600
217,600

6112050302 217,600
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 217,600
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

10,343,200
1. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 117,000

117,000

6112040501 117,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 117,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 336,500
336,500

6112040502 336,500
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 336,500

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์

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. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

960,200

960,200

6112040503 960,200
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 570,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 160,700

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 229,500

4. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

5,616,600

5,616,600

6112040504 5,616,600
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 160,000
 - งบลงทนุ 5,456,600

1. ชุดปฏบิติัการการเรียนรู้ภาษานานาชาติ 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย                
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934001120001 201295700M3496 5,456,600

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

481,800

481,800

6112040505 481,800
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 481,800

6. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 141,100
141,100

6112050501 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

6112040506 91,100
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 91,100

7. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

150,000

150,000

6112040507 150,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 150,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

8. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

2,310,500

2,310,500

6115110501 2,310,500

 - งบรายจา่ยอื่น (โครงการยกระดับการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

6111500 2012929025700001 201295700M3494 2,310,500

9. สร้างและปลูกฝังวินัยใหกั้บนักศึกษา 229,500
229,500

6112050502 229,500
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 229,500

แผนงาน : แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ : โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

93,000
1. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 93,000

93,000

6112020701 93,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 93,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
วิทยาลัยนานาชาตลิุ่มน้ าโขง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

8,458,500
1. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 25,000

25,000

6112021101 25,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 25,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 205,000
205,000

6112021102 205,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 205,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักวิชาคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

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. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

44,000

44,000

6112021103 44,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 44,000

4. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

4,180,700

4,180,700

6112021104 4,180,700
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 92,000
 - งบลงทนุ 4,088,700

1. ชุดปฏบิัติการศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
คล่ืนไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (MIROT) 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

2012934006120001 2,481,800

2. ชุดปฏบิัติการ Network และ Cloud         
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย

2012934006120003 1,606,900

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

75,000

75,000

6112021105 75,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 75,000

6. โครงการยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศใหกั้บนักศึกษา 62,900

62,900

6112041101 62,900
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 62,900

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

675,000

675,000

6112021106 675,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 675,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6112051101 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

48,000

48,000

6112021107 48,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 48,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 30,000
30,000

6112021108 30,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 30,000

11. โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 3,000,000
3,000,000

6113071101 3,000,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจทิลั)

6111500 2012916023700001 201295700M3648 3,000,000

12. โครงการปอังกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 62,900
62,900

6112051102 62,900
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 62,900
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

5,621,700
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 20,000

20,000

6112040801 20,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 20,000

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 5,000
5,000

6112040802 5,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 5,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักวิชาสังคมศาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

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

3. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 130,500
130,500

6112040803 130,500
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 115,500
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 15,000

4. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 311,900
311,900

6112040804 311,900
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 301,900
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 10,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

199,000

199,000

6112040805 199,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 152,800
 - รายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 46,200

6. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

4,174,600

4,174,600

6112040806 4,169,600
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 149,500
 - งบลงทนุ 4,020,100

1. ชุดอุปกรณ์หอ้งบรรยาย ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ
เมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934001110002 201295700M3496 1,812,000

2. อาคารปฏบิติัการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย

6111320 2012934001420002 201295700M3496 2,208,100

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6112050801 5,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 5,000

7. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

86,000

86,000

6112040807 86,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 86,000

8. โครงการยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศใหกั้บนักศึกษา 101,700
101,700

6112040808 101,700  
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 101,700        

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 80,000
80,000

6112040809 60,000   
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 60,000          

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

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

6112050802 20,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 20,000

10. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 33,000
33,000

6112040810 3,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 3,000

6112050803 30,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 30,000

11 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

60,000

60,000

6112040811 60,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 60,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 105,000
105,000

6112050804 85,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 85,000

6112040812 20,000   
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 20,000          

13. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 13,200
13,200

6112040813 13,200
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 13,200

14. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 135,100
135,100

6112040814 75,100
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 75,100

6112050805 60,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 60,000

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

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

15. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 15,000
15,000

6112040815 15,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 15,000

16. โครงการพัฒนาสื่อใหม่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 20,000
20,000

6112040816 20,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 20,000

17. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 30,000
30,000

6112040817 30,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 30,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

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

18. โครงการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 101,700
101,700

6112050806 101,700
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 101,700

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

6,906,400
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 15,000

15,000

6112031201 15,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 15,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 565,800
565,800

6112031202 565,800
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 565,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

121,600

121,600

3112031203 121,600
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 121,600

4. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

5,264,000

5,264,000

6112031204 5,264,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 292,800
 - งบลงทนุ 4,971,200

1. หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกายผู้ใหญ่       
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย           
จงัหวัดเชียงราย

611310 2012934007110001 201295700M3502 1,428,000

2. เคร่ืองเก็บตัวอยา่งชีวภาพ (Micribiological
 Air Sample)ต าบลบา้นดู่                       
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

611310 2012934007110006 201295700M3502 577,800

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. หุ่นฝึกการตรวจเต้านมมีระบบน้ าเหลือง 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย           
จงัหวัดเชียงราย

611310 2012934007110007 201295700M3502 178,600

4. เคร่ืองวัดความร้อน (WBGTStress 
Monitor) ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย   
จงัหวัดเชียงราย

611310 2012934007110008 201295700M3502 445,000

5. หุ่นจ าลองฝึกทกัษะการดูแลคนไข้
เอนกประสงค์ ต าบลบา้นดู่                       
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

611310 2012934007110013 201295700M3502 367,600

6. หุ่นฝึกท าคลอดเด็กมีสายสะดือ ต าบลบา้นดู่
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

611310 2012934007110014 201295700M3502 945,000

7. เคร่ืองวัดเสียงแบบแยกความถี(่Sound 
Level Meter) ต าบลบา้นดู่                      
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

611310 2012934007110015 201295700M3502 599,200

8. เคร่ืองวัดเสียงสะสม (NoiseDosimeter) 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย            
จงัหวัดเชียงราย

611310 2012934007110016 201295700M3502 430,000



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

79,400

79,400

6112031205 79,400
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 56,000
 - รายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934007700001 201295700M3502 23,400

6. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา 89,400
89,400

6112041201 33,400   
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 33,400

6112031206 56,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 56,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการพัฒนาการผลิตบณัฑิตโดยเน้นการปฏบิตัิจริง
ตามศาสตร์ (Work Intergrated Learinig : WIL)

40,000

40,000

6112031207 40,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 40,000

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

258,000

258,000

6112031208 258,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 258,000

9. โครงการสนับสนุงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 20,000
20,000

6112031209 20,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 20,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6112051201 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

11. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 20,000
20,000

6112031210 20,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 20,000

12. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

156,600

156,600

6112031211 156,600
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 156,600

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

13. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 10,000
10,000

6112031212 10,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 10,000

14. โครงการการเผยแพร่ภาพลักษณข์องส านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพใหเ้ปน็ที่รู้จักและเปน็ที่ยอมรับ

117,200

117,200

6112031213 117,200
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 117,200

15. โครงการการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 66,000
66,000

6112031214 66,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 66,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

16. โครงการปอังกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 33,400
33,400

6112051202 33,400
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 33,400

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,566,300
1. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 20,000

20,000

6112040901 20,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 20,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 213,000
213,000

6112040902 213,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 213,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักวิชาบญัชี

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

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

3. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

105,000

105,000

6112040903 105,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 40,700
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 64,300

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการหน่วยงานภายนอก 10,000
10,000

6112040904 10,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 10,000

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

5. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

520,000

520,000

6112040905 520,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 90,000
 - งบลงทนุ 430,000

1. ชุดเคร่ืองเสียงหอ้งเรียน และหอ้งประชุม 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย           
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934001110005 201295700M3496 430,000

6. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

40,000

40,000

6112040906 40,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 40,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศใหกั้บนักศึกษา 91,800

91,800

6112040907 91,800   
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 91,800          

8. โครงการพัฒนาการผลิตบณัฑิตโดยเน้นการปฏบิตัิจริง
ตามศาสตร์ (Work Integrated Learning : WIL)

40,000

40,000

6112040908 40,000   
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 40,000          

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

185,000

185,000

6112040909 185,000  
 - งบด าเนินงาน 6111200 2021934001000000 201295700M3496 185,000        

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 60,000
60,000

6112050901 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

6112040910 10,000   
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 10,000          

11. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 23,000
23,000

6112040911 23,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 23,000

12. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

104,800

104,800

6112040912 104,800
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 104,800

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

13. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 61,900
61,900

6112040913 61,900
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 61,900

14. โครงการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 91,800
91,800

6112050902 91,800
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 91,800

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

743,100
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 5,000

5,000

6112041001 5,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 5,000

2. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 10,000
10,000

6112041002 10,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 10,000

3. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 120,800
120,800

6112041003 120,800
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 120,800

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักวิชาการท่องเทีย่ว

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

4. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

42,100

42,100

6112041004 42,100
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 42,100

5. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

40,000

40,000

6112041005 40,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 40,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

120,100

120,100

6112041006 120,100
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 60,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 60,100

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

50,000

50,000

6112041007 50,000   
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 50,000          

8. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 100,000
100,000

6112051001 100,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 100,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

9. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10,000
10,000

6112041008 10,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 10,000

10. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

160,000

160,000

6112041009 160,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 160,000

11. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 25,000
25,000

6112041010 25,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 25,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12. โครงการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 60,100
60,100

6112051002 60,100
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 60,100
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,516,100
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 13,000

13,000

6112041301 13,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 13,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 308,000
308,000

6112041302 308,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 258,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 50,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักวิชาบรหิารรฐักิจ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

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

3. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
การเรรียนการสอนกับการท างาน (Work Integrated 
Learning : WIL)

28,000

28,000

6112041303 28,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 28,000

4. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

224,000

224,000

6112041304 224,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 185,100
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 38,900

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

5. โครงการยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศใหกั้บนักศึกษา 127,000
127,000

6112041305 127,000  
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 127,000        

6. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

60,000

60,000

6112041306 60,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 60,000

7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัต
ลักษณข์องส านักวิชาบริหารรัฐกิจ

73,000

73,000

6112041307 73,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 73,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

285,000

285,000

6112041308 285,000  
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 285,000        

9. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 7,600
7,600

6112040309 7,600
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 7,600

10. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6112051301 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

11. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6,000
6,000

6112041310 6,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 6,000

12. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

155,900

155,900

6112041311 155,900
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 155,900

13. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 51,600
51,600

6112041312 51,600
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 51,600

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

14. โครงการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 127,000
127,000

6112051302 127,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 127,000
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

872,500
1. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 25,000

25,000

6112041401 25,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 25,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 65,000
65,000

6112041402 65,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 65,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักวิชานิตศิาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

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

3. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

145,500

145,500

6112041403 145,500
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 59,800
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 35,300

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 50,400          

4. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

178,000

178,000

6112041404 178,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 30,000
 - งบลงทนุ 148,000

1. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้น
ทแยงมุม 150 นิ้ว ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934001110003 201295700M3496 100,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

2. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 2,500 ANSLumens ต าบลบา้นดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934001110004 201295700M3496 48,000

5. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

164,100

164,100

6112041405 164,100
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 164,100

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

93,500

93,500

6112041406 93,500   
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 93,500          

7. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 40,000
40,000

6112041407 40,000   
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 40,000          

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

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

8. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6112051401 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 50,000

9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

56,000

56,000

6112041408 56,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 56,000

10. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 5,000
5,000

6112041409 5,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 5,000

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

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. โครงการด าเนินงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 50,400
50,400

6112051402 50,400
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 50,400

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

32,089,500
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้

บคุลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
5,000

5,000

6112021601 5,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 5,000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยเพ่ือการขอทนุ

สนับสนุนการท าวิจัย
95,000

95,000

6112021602 95,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 95,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
สถาบนัวิจัยและพัฒนา

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. โครงการเสริมสร้างวิสัยทศัน์ด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยด้วยหลักธรรมาภบิาล

40,000

40,000

6112021603 40,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 40,000
4. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากงานวิจัย 15,000

15,000

6112021604 15,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 15,000
5. โครงการแสวงหาแหล่งทนุการวิจัยจากหน่วยงาน

ภายนอก
15,000
15,000

6112021605 15,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 15,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการงานวิจัย

30,000

30,000

6112021606 30,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 30,000
7. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย 50,000

50,000

6112021607 50,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 50,000
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากราหน่วยงาน

สนับสนุนการจัดการศึกษา
60,000

60,000

6112021608 60,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 60,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

9. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ

50,000

50,000

6112021609 50,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 50,000
10. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปญัหาหรือสร้าง

ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

21,363,100

21,363,100
6114091601 21,363,100

 - งบเงินอุดหนุนโครงการวิจยัที่สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

6111410 2012917033500001 201295700M3491 12,886,600

 - งบเงินอุดหนุนโครงการวิจยัที่สามารถเปน็
แนวทางในการก าหนดนโยบายของภาครัฐและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

6111410 2012917033500002 201295700M3492 8,476,500

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปญัหาหรือ
สร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

11. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ

10,366,400

10,366,400

6114081601 10,366,400

 - งบเงินอุดหนุนโครงการวิจยัประยกุต์เชิงลึก
หรือต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไขปญัหาการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน

6111410 2012917032500002 201295700M3489 8,817,400

 - งบเงินอุดหนุนโครงการวิจยัพื้นฐานเพื่อสร้าง
สะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มี
ศักยภาพตามสาขาการวิจยั

6111410 2012917032500001 201295700M3490 1,549,000

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

8,126,900
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์
2,347,900

2,347,900

6112032901 2,347,900
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ)

6111500 2012934007700003 201295700M3502 2,347,900

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและการสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ

182,000

182,000

6112032902 182,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ)

6111500 2012934007700003 201295700M3502 182,000
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหอ้งสมุดกลาง 2,225,000
2,225,000

6112042901 1,725,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา           
 ศูนยว์ิทยบริการ)

6111500 2012934001700005 201295700M3496 1,725,000

6112032903 500,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา           
   การเรียนการสอนแบบ E-Learning)

6111500 2012934001700004 201295700M3502 500,000

4. โครงการจัดบริการเชิงรุกในหลากหลายรูปแบบ 10,000
10,000

6112042902 10,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา           
 ศูนยว์ิทยบริการ)

6111500 2012934001700005 201295700M3496 10,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

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

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน 100,000
100,000

6112042903 100,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา           
 ศูนยว์ิทยบริการ)

6111500 2012934001700005 201295700M3496 100,000

6. โครงการปรับปรุงและพัฒนาปจัจัยพ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา

3,097,000

3,097,000

6112032904 3,097,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ)

6111500 2012934007700003 201295700M3502 3,097,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

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

7. โครงการพัฒนาโครงการงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

25,000

25,000

6112042904 25,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา           
 ศูนยว์ิทยบริการ)

6111500 2012934001700005 201295700M3496 25,000

8. โครงการการจัดการความรู้ 140,000
140,000

6112042905 140,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา           
 ศูนยว์ิทยบริการ)

6111500 2012934001700005 201295700M3496 140,000
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,005,000
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 3,000

3,000

6112063001 3,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 3,000

2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายแบบพ้ืนเมือง
ล้านนา

35,000

35,000

6112063002 35,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 35,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

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. โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์วัฒนธรรม 45,000
45,000

6112063003 45,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 45,000

4. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุงศาสนา
และประเพณขีองทอ้งถ่ิน และของชาติ

70,000

70,000

6112063004 70,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 70,000

5. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 90,000
90,000

6112063005 90,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 90,000

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก
รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

6. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟ้ืนฟู และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ

105,000

105,000

6112063006 105,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 105,000

7. โครงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน และแสดง
นิทรรศการทางศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานทอ้งถ่ิน ชาติและนานาชาติ

170,000

170,000

6112063007 170,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 170,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก
รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

194,000

194,000

6112063008 194,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 194,000

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม

153,000

153,000

6112063009 153,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 153,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก
รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

10. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

35,000

35,000

6112063010 35,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 35,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,550,000
1. โครงการจัดบริการสาธารณปูโภค 200,000

200,000

6112023101 200,000

 - งบรายจา่ยอื่น ( ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6111500 2012934006700004 201295700M3501 200,000

2. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการใหบ้ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

200,000

200,000

6112023102 200,000

 - งบรายจา่ยอื่น ( ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6111500 2012934006700004 201295700M3501 200,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3.  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

1,130,000    

1,130,000

6112023103 300,000

 - งบรายจา่ยอื่น ( ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6111500 2012934006700004 201295700M3501 300,000

6112033101 330,000
 - งบรายจา่ยอื่น ( ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6111500 2012934007700002 201295700M3502 330,000

6112043101 500,000
 - งบรายจา่ยอื่น ( ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6111500 2012934001700003 201295700M3496 500,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน

20,000         

20,000

6112033102 20,000
 - งบรายจา่ยอื่น ( ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนา
หลักสูตร)

6111500 2012934007700002 201295700M3502 20,000
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

55,212,600
1. จัดบริการด้านสาธารณปูโภค 11,809,000

11,809,000

6112021701 5,836,300
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 5,836,300

6112031701 2,986,300
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 2,986,300

6112041701 2,986,400
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 2,986,400

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักงานอธิการบดี

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

2. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

33,641,500

33,641,500

6112031702 10,418,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934007000000 201295700M3502 1,734,000
 - งบลงทนุ 8,684,000

1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า
 18000 BTU ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934007110002 201295700M3502 442,000

2. ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียน ขนาด 120 วัตต์ 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934007110003 201295700M3502 428,000

3. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens  พร้อมจอชนิด
มือดึง ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150  นิ้ว 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934007110004 201295700M3502 1,410,000

4. ม้านั่งสนาม ปรับพนักพิงได้ ต าบลบา้นดู่      
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111310 201234007110005 201295700M3502 1,340,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า
 24000 BTU ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934007110009 201295700M3502 1,500,000

6. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า
36000 BTU ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934007110010 201295700M3502 2,000,000

7. ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียน ขนาด 60 วัตต์ 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934007110011 201295700M3502 274,000

8. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens  พร้อมจอชนิด
มือดึง ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100  นิ้ว 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934007110012 201295700M3502 1,290,000



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6112041702 17,711,700
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934001000000 201295700M3496 4,823,700
 - งบลงทนุ 12,888,000

1. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยง
มุม150 นิ้ว ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวัดเชียงราย

6111310 2012934001110003 201295700M3496 420,000

2. ปรับปรุงระบบโทรศัพท ์ต าบลบา้นดู่              
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111320 2012934001400001 201295700M3496 7,468,000

3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ต าบลบา้นดู่              
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6111320 2012934001410002 201295700M3496 5,000,000

6112051701 5,008,200
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 1,211,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน           
  ศูนยก์ารเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ จงัหวัดเชียงราย)

6111500 2012934002700003 201295700M3497 1,797,200

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานวิเคราะห์
 ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6111500 2012934002700005 201295700M3497 2,000,000

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

503,600

6115101701 503,600

 - งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)

503,600

1. ค่าจดัการเรียนการสอน 6111410 2012929009500004 201295700M3493 503,600
3. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศในการผลิตและพัฒนาครู 1,500,000

1,500,000

6112051702 1,500,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา         
  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู)

6111500 2012934002700007 201295700M3499 1,500,000

4. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศการผลิตบณัฑิตในศาสตร์
เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล

422,200

422,200

6112021702 422,200
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน     
    การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 422,200

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการพัฒนาการผลิตบณัฑิตโดยเน้นการปฏบิตัิจริงตาม
ศาสตร์ (Work Integrated Learning : WIL)

170,900

170,900

6112041703 170,900
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการเรียน     
   การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934001700002 201295700M3496 170,900

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษไทย
เพ่ือการสื่อสาร

2,569,000

2,569,000

6112041704 2,569,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาทกัษะทางด้านภาษา)

6111500 2012934001700001 201295700M3496 2,569,000

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

7. โครงการด าเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย 3,000,000
3,000,000

6112051703 3,000,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน          
 ศูนยก์ารเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ จงัหวัดเชียงราย)

6111500 2012934002700003 201295700M3497 3,000,000

8. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 600,000
600,000

6112061701 600,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6111500 2012934003700001 201295700M3500 600,000

9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงาน
อธิการบดี

204,000

204,000

6112021703 204,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 204,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการส่งเสริมและพัมนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

796,000

796,000

6112021704 796,000
 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 796,000

11. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ 500,000
500,000

6112041705 500,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกันคุณภาพ
การศึกษา)

6111500 2012934001700004 201295700M3496 500,000
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

360,000
1. โครงการสนับสนันการด าเนินงานตามภารกิจ 130,000

130,000

6112021801 130,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 130,000

2. โครงการพัฒนาทกัษะการปฏบิตัิงานเจ้าหน้าที่ธุรการ 50,000
50,000

6112021802 50,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 50,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
กองกลาง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 40,000
40,000

6112021803 40,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 40,000

4. โครงการพัฒนาระบบการประชุมและงานเลขานุการ 45,000
45,000

6112021804 45,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 45,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

35,000

35,000

6112021805 35,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 35,000

6. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานบริหารงานกลาง 60,000
60,000

6112021806 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934006700003 201295700M3501 60,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

500,000
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิตัิงานด้านการเงิน 40,000

40,000

6112021901 40,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 40,000
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดท ารายงานลูกหน้ี

เงินยืม
25,000

25,000

6112021902 25,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 25,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
กองคลัง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิตัิงานด้านพัสดุ 40,000
40,000

6112021903 40,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 40,000
4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน
216,000

216,000

6112021904 216,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 216,000
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน

การจัดการศึกษา
179,000

179,000

6112021905 179,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 179,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

344,000
1. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและก ากับติดตาม

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
5,000

5,000

6112022001 5,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 5,000
2. โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
5,000

5,000

6112022002 5,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 5,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
กองนโยบายและแผน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย

5,000

5,000

6112022003 5,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 5,000
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรด้านการจัดท า

งบประมาณ
15,000

15,000

6112022004 15,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 15,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการวิเคราะหแ์ละจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 139,000

139,000

6112022005 139,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 139,000
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท าแผน

กิจกรรมรายไตรมาส
5,000

5,000

6112022006 5,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 5,000
7. โครงการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏบิตัิการประจ าปี
12,000

12,000

6112022007 12,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 12,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

8. โครงการยกระดับคุณภาพการรายงานผลการด าเนินงาน
จากงบกองทนุ

5,000

5,000

6112022008 5,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 5,000
9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกอง

นโยบายและแผน
43,000

43,000

6112022009 43,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 43,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านงานนโยบายและ
แผนกับหน่วยงานภายนอก

70,000

70,000

6112022010 70,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 70,000
11. โครงการเผยแพร่ข่าวสารกองนโยบายและแผนสู่

สาธารณชน
40,000

40,000

6112022011 40,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 40,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

250,000
1. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ

ของบคุลากร
24,000

24,000

6112022101 24,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 24,000
2. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน
150,000

150,000

6112022102 150,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 150,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
กองบรหิารงานบคุคล

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมเก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบ

76,000

76,000

6112022103 76,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 76,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,300,000
1. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ 196,000

196,000

6112022201 196,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6111500 2012934006700002 201295700M3501 196,000

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรกองพัฒนานักศึกษา 600,000
600,000

6112022202 600,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6111500 2012934006700002 201295700M3501 600,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลัย

300,000

300,000

6112022203 300,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6111500 2012934006700002 201295700M3501 300,000

4. โครงการบริหารจัดการการบริการและสวัสดิการ 202,000
202,000

6112022204 202,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6111500 2012934006700002 201295700M3501 202,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการพัฒนาระบบงานการใหค้ าปรึกษาและช่วยเหลือ
นักศึกษา

2,000

2,000

6112022205 2,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการนักศึกษา)

6111500 2012934006700002 201295700M3501 2,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,200,000
1. จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน การสอนและการ

เรียนรู้ของนักศึกษา
20,000

20,000

6112052301 20,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 20,000

2. บริหารงานกลางหน่วยงาน 10,000
10,000

6112052302 10,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 10,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
กองอาคารสถานที่

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 800,000
800,000

6112052303 800,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 800,000

4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงาตามภารกิจของหน่วยงาน 280,000
280,000

6112052304 280,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 280,000

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

90,000

90,000

6112052305 90,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 90,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

500,000
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
180,000

180,000

6112042401 180,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6111500 2012934001700004 201295700M3496 180,000

2. โครงการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

60,000

60,000

6112042402 60,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6111500 2012934001700004 201295700M3496 60,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

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

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา

101,000

101,000

6112042403 101,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6111500 2012934001700004 201295700M3496 101,000

4. โครงการบริหารจัดการความเสียงและการควบคุมภายใน 60,000
60,000

6112042404 60,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6111500 2012934001700004 201295700M3496 60,000

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

5. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

14,000

14,000

6112042405 14,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6111500 2012934001700004 201295700M3496 14,000

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

85,000

85,000

6112042406 85,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6111500 2012934001700004 201295700M3496 85,000
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

200,000
1. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน
145,000

145,000

6112022501 145,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 145,000
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน

การจัดการศึกษา
55,000

55,000

6112022502 55,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 55,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
กองวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

64,000
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 6,000

6,000

6112022701 6,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 6,000
2. โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหกั้บประชาคม 18,000

18,000

6112022702 18,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 18,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
สภาคณาจารย์และขา้ราชการ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

36,000

36,000

6112022703 36,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 36,000
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน

การจัดการศึกษา
40,000

40,000

6122022704 40,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 40,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



                                                                                                                                                                                                                                                                       

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,569,000
1. โครงการจัดบริการสาธารณปูโภค 5,000

5,000

6112052801 5,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 5,000

2. โครงการการรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่
เอ้ือต่อการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

833,400

833,400

6112052802 833,400
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 833,400

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ชมรมทูบนัีมเบอรว์ัน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางจิตใจใหแ้ก่เยาวชน 545,600
545,600

6112052803 545,600
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 545,600

4. โครงการการสร้างและพัมนาเครือข่ายเพ่ือปอ้งกันและแก้
ไชปญัหายาเสพติด

150,000

150,000

6112052804 150,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 150,000

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

15,000

15,000

6112052805 15,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 15,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

20,000

20,000

6112052806 20,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา)

6111500 2012934002700002 201295700M3497 20,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,868,600
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ  714,600

714,600

6115103201 714,600

 - งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

714,600

1) ค่าจดัการเรียนการสอน 6111410 2012929009500004 201295700M3493 714,600
2. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน
465,000

465,000

6115103202 465,000

 - งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

465,000

1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6111410 2012929009500003 201295700M3493 339,600
2) ค่าจดัการเรียนการสอน 6111410 2012929009500004 201295700M3493 125,400

แผนงาน : แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

แผนงาน : แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย

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. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

689,000

689,000

6115103203 689,000

 - งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

689,000

1) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 6111410 2012929009500001 201295700M3493 252,000
2) ค่าหนังสือเรียน 6111410 2012929009500002 201295700M3493 198,500
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 6111410 2012929009500005 201295700M3493 238,500

แผนงาน : แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

200,000
1. โครงการ 85,000

85,000

6112053301 85,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 85,000

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 40,000
40,000

6112053302 40,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 40,000

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบณัฑิตใหม้ีทกัษะทาง
วิชาชีพ คิดได้ ท าเปน็ สร้างงานได้

75,000

75,000

6112053303 75,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการบริการวิชาการ) 6111500 2012934002700001 201295700M3497 75,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักนวัตกรรมและบรกิารสังคม

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

295,000
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 12,000

12,000

6112033401 12,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934007700001 201295700M3502 12,000

2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทกัษะทางด้านภาษา 135,000
135,000

6112033402 135,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934007700001 201295700M3502 135,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
สถาบนัภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

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. โครงการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษา มร.ชร.

101,000

101,000

6112033403 101,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934007700001 201295700M3502 101,000

4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

30,000

30,000

6112033404 30,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934007700001 201295700M3502 30,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการส่งเสริมและพัมนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

17,000

17,000

6112033404 17,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้)

6111500 2012934007700001 201295700M3502 17,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

176,000
1. โครงการผลิตและพัฒนาสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 26,000

26,000

6112023501 26,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 26,000
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบคุลากรสาย

สนับสนุน
150,000

150,000

6112023502 150,000

 - งบด าเนินงาน 6111200 2012934006000000 201295700M3501 150,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ส านักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

4,200,000
1. ส่งเสริมและสืบสานการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3,760,000

3,760,000

6112053601 3,760,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

6111500 2012934002700006 201295700M3497 3,760,000

2. โครงการบริการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

440,000

440,000

6112053602 440,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

6111500 2012934002700006 201295700M3497 440,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
สถาบนัความหลากหลายทางชวีภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและอาเซียน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,250,000
1. โครงการรักษามาตรฐาน ISO/IEC  10725 และใหบ้ริการ

วิเคราะหท์ดสอบ ใหค้ าปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา
317,600

317,600

6112053801 317,600
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
วิเคราะห ์ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6111500 2012934002700005 201295700M3497 317,600

2. โครงการด าเนินงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้าน
วิศวกรรมโยธา

255,000

255,000

6112053802 255,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
วิเคราะห ์ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6111500 2012934002700005 201295700M3497 255,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ศูนย์บรกิารวิศวกรรมโยธา

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธา
และสาขาที่เก่ียวข้อง

466,000

466,000

6112053803 466,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
วิเคราะห ์ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6111500 2012934002700005 201295700M3497 466,000

4. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 861,400
861,400

6112053804 861,400
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
วิเคราะห ์ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6111500 2012934002700005 201295700M3497 861,400
ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

200,000

200,000

6112053805 200,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
วิเคราะห ์ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6111500 2012934002700005 201295700M3497 200,000

6. โครงการขยายขอบข่ายการรับรองมาตรฐานในระดับสากล 150,000
150,000

6112053806 150,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
วิเคราะห ์ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6111500 2012934002700005 201295700M3497 150,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ



รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,250,000
1. โครงการขยายพันธุแ์ละผลิตพันธุส์ตอเบอรี่ใน

หอ้งปฏบิตัิการและในโรงเรือนอนุบาลด้วยการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อพืช

2,250,000

2,250,000

6112053901 2,250,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน
วิเคราะห ์ตรวจสอบ มาตรฐานคุณภาพ)

6111500 2012934002700005 201295700M3497 2,250,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
สถาบนัพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น


