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รหัสกิจกรรมหลกั ชื่อกิจกรรมหลัก
201295700N3362 วิจัยและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
201295700N3363 วิจัยและนวัตกรรมเพือ่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ
201295700N3364 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทัว่ถึงและมคุีณภาพ
201295700N3365 การด าเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั
201295700N3366 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
201295700N3367 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
201295700N3368 เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
201295700N3369 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
201295700N3370 จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
201295700N3371 จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัสกิจกรรมหลัก
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012925044 โครงการการวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม

2012925044500001 เงินอดุหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม
2012925046 โครงการการวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

2012925046500001 เงินอดุหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ
2012933009 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2012933009500001 ค่าหนังสือเรียน
2012933009500002 ค่าอปุกรณ์การเรียน
2012933009500003 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
2012933009500004 ค่าจัดการเรียนการสอน
2012933009500005 ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2012933009 โครงการยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
2012933049700001 ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น

2012938008 รายการค่าใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต
2012938008000000 รายการงบประจ า
2012938008500001 อตัราเดิม
2012938008500002 เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย

2012939001 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์
2012939001000000 รายการงบประจ า
2012939001110000 ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2012939001110001 ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียนขนาด 120 วัตต์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110002 ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียนขนาด 60 วัตต์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110003 ชุดระบบภาพประจ าหอ้งเรียนและหอ้งบรรยาย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110004 ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียนและหอ้งบรรยาย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110005 ชุดฝึกปฏบิัติการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110006 โต๊ะพร้อมมา้นั่งอเนกประสงค์ ไฟเบอร์กลาส ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110007 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000

บีทียู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110008 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000

บีทียู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110009 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000

บีทียู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110010 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000

บีทียู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110011 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดฝังฝ้าแบบส่ีทิศทางขนาด 36,000 บีทียู ต าบลบ้านดู่

อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รหัสงบประมาณ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562



3

รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012939001110012 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000

บีทียู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001110013 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

2012939001410000 ส่ิงกอ่สร้างทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
2012939001410001 ปรับปรุงอาคารฝึกปฏบิัติการการโรงแรมและการท่องเทีย่ว ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย

จังหวัดเชียงราย
2012939001420001 ค่ากอ่สร้างอาคารหอพักราชภฏัรวมใจ 1 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939001700001 ค่าใช้จ่ายในการประกนัคุณภาพการศึกษา

2012939002 ผลงานการให้บริการวิชาการ
2012939002700001 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ :สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

จังหวัดเชียงราย
2012939002700002 ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุารี
2012939003 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

2012939003700001 ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
2012939006 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2012939006000000 รายการงบประจ า
2012939006110000 ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2012939006110001 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110002 ชุดกล้องจุลทรรศน์ พร้อมจอภาพ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงรายจังหวัดเชียงราย
2012939006110003 กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย

จังหวัดเชียงราย
2012939006110004 เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง(Spectrophotometer) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย

จังหวัดเชียงราย
2012939006110005 เคร่ืองใหค้วามร้อนและกวนสารละลาย (Hot plate and Stirrer) ต าบลบ้านดู่

อ าเภอเมอืงเชียงรายจังหวัดเชียงราย
2012939006110006 เคร่ืองวัดความเป็นกรดด่าง (pHmeter) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110007 เคร่ืองชั่ง ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110008 ตู้ควบคุมอณุหภมูต่ิ า 4 องศาเซลเซียส ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110009 ตู้อบลมร้อน ขนาด 110 ลิตร (Hotair oven) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110010 อา่งควบคุมอณุหภมูแิบบเขย่า ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110011 ชุดกล่ันแอลกอฮอล์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110012 เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110013 ชุดการแยกสารผสม ต าบลบ้านดู่อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110014 ชุดไมโครปิเปต ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110015 ชุดกรองสาร ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110016 ชุดการไทเทรต ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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รหัสงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ-รายการ
2012939006110017 ชุดการหาค่าความร้อน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110018 ชุดทดลองกฎการเคล่ือนทีข่องนิวตัน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110019 ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110020 ชุดทดลองโมเมนตัมเชิงมมุ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110021 ชุดทดลองการชนกนัของวัตถุ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110022 ชุดทดลองลูกตุ้มนาฬิกาบอลลิสติก ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110023 ชุดทดลองแรงสู่ศูนย์กลาง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110024 ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110025 ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลว ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110026 ชุดทดลองกฎของบอยล์และการขยายตัวของอากาศ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย

จังหวัดเชียงราย
2012939006110027 ชุดทดลองการส่ันพ้องของเสียง(Resonance) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110028 ชุดทดลองกฎของโอหม์ และการใช้มลัติมเิตอร์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110029 ชุดทดลองวีทสโตนบริดจ์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืง เชียงรายจังหวัดเชียงราย
2012939006110030 ชุดทดลองการอดัประจุและการคายประจุของตัวเกบ็ประจุ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย

จังหวัดเชียงราย
2012939006110031 ชุดทดลองการศึกษาการใช้งานออสซิลโลสโคป ต าบลบ้านดู่อ าเภอ เมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110032 ชุดทดลองการก าทอนทางไฟฟ้าในวงจร RLC ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110033 ชุดทดลองโมเมนต์แมเ่หล็กในสนามแมเ่หล็ก ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110034 ชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110035 ชุดทดลองนิวเคลียร์พืน้ฐาน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110036 ชุดทดลองสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110037 ชุดทดลองแสงและทัศนูปกรณ์เบือ้งต้น ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110038 ชุดปฏบิัติการงานไม ้ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939006110039 ตู้ดูดควัน (Fume hood) ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939007 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สขุภาพ
2012939007000000 รายการงบประจ า
2012939007110000 ครุภณัฑ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2012939007110001 ชุดเคร่ืองวัดก าลังหลังและวัดแรงบีบแบบดิจิตอล ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939007110002 หุน่จ าลองบาดแผล ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2012939007120001 เคร่ืองบรรจุยาน้ าสมนุไพรแบบปลอดเชื้อรูปแบบกล่อง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมอืงเชียงราย

จังหวัดเชียงราย
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6211100 งบบุคลากร
6211110 เงินเดือน
6211120 ค่าจา้งประจ า
6211130 ค่าจา้งชั่วคราว
6211140 ค่าจา้งลูกจา้งสัญญาจา้ง
6211150 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

6211200 งบด าเนินงาน
6211210 ค่าตอบแทน
6211220 ค่าใช้สอย
6211230 ค่าวัสดุ
6211240 ค่าสาธารณูปโภค

6211300 งบลงทุน 
6211310 ครุภณัฑ์
6211320 ทีดิ่น อาคาร/ส่ิงก่อสร้าง

6211400 งบเงินอุดหนุน
6211410 งบอุดหนนุทัว่ไป

6211500 งบรายจ่ายอ่ืน

รหัสแหล่งของเงิน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 30,729,200    

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

2012925044 12,897,000    

กิจกรรม : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

12,897,000    

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อม

2012925044500001 6211410 201295700N3362 12,897,000     

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ัง
ทางเศรษฐกิจ

2012925046 17,832,200    

กิจกรรม : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 17,832,200    
 - เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ

2012925046500001 6211410 201295700N3363 17,832,200     

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 33,031,700    
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2012933009 2,717,800      

กิจกรรม : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2,717,800      

 - งบอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 2,717,800       
1) ค่าหนังสือเรียน 2012933009500001 424,100         
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 2012933009500002 254,700         
3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 2012933009500003 266,400         

4) ค่าจัดการเรียนการสอน 2012933009500004 1,415,000       
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2012933009500005 357,600         

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถ่ิน

2012933009 30,313,900    

กิจกรรม : การด าเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 30,313,900    
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

2012933049700001 6211500 201295700N3365 30,313,900    

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 346,744,600   
รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2012938008    346,744,600

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 346,744,600   
 - งบบุคลากร 2012938008000000 6211100 57,880,900     
 - งบด าเนินงาน 2012938008000000 6211200 11,770,800     
 - งบอุดหนุนทั่วไป 2012938008500001 6211410 277,092,900    

201295700N3364

201295700N3366

6211410

รหสังบประมาณ GFMIS  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงราย

รหัสงบประมาณปี 62 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ
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แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณปี 62 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

130,434,600   

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 2012939001     49,434,800
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 49,434,800    

 - งบด าเนินงาน 2012939001000000 6211200 13,168,000     
 - งบลงทุน

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2012939001110000
1) ชุดเคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียนขนาด 120 วัตต์ 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939001110001 6211310 128,400         

2) ชุดเคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียนขนาด 60 วัตต์ 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939001110002 6211310 95,900           

3) ชุดระบบภาพประจ าห้องเรียนและห้องบรรยาย 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939001110003 6211310 225,500         

4) ชุดเคร่ืองเสียงประจ าห้องเรียนและห้องบรรยาย 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939001110004 6211310 283,900         

5) ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939001110005 6211310 305,000         

6) โต๊ะพร้อมม้านั่งอเนกประสงค์ ไฟเบอร์กลาส 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939001110006 6211310 250,000         

7) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

2012939001110007 6211310 28,600           

ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
8) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู

2012939001110008 6211310 874,800         

ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
9) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู

2012939001110009 6211310 549,900         

ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
10) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

2012939001110010 6211310 1,128,000       

ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
11) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดฝังฝ้า
แบบส่ีทิศทางขนาด 36,000 บีทียู ต าบลบ้านดู่

2012939001110011 6211310 180,000         

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
12) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู

2012939001110012 6211310 319,800         

ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
13) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
ขนาด 9,000 บีทียู ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย

2012939001110013 6211310 30,000           

จังหวัดเชียงราย

201295700N3367
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แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณปี 62 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ

2. ส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 2012939001410000
1) ปรับปรุงอาคารฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย

2012939001410001 6211320 7,980,000       

จังหวัดเชียงราย
2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภัฏรวมใจ 1 ต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939001420001 6211320 22,887,000     

 - ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 2012939001700001 6211500 1,000,000       
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 2012939002       9,796,000
กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 9,796,000      

 - งบรายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทาง
พฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย

2012939002700001 6211500 5,596,000       

 - ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

2012939002700002 6211500 4,200,000       

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2012939003       1,500,000
กิจกรรม : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,500,000      

 - งบรายจ่ายอื่น
 - ค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2012939003700001 6211500 201295700N3369 1,500,000       

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012939006     45,231,500

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45,231,500    
 - งบด าเนินงาน 2012939006000000 6211200 12,170,300     

 - งบลงทุน

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2012939006110000
1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110001 6211310 2,400,000       

2) ชุดกล้องจุลทรรศน์ พร้อมจอภาพ ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย

2012939006110002 6211310 960,000         

3) กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา
 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110003 6211310 2,400,000       

4) เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)
 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110004 6211310 780,000         

5) เคร่ืองให้ความร้อนและกวนสารละลาย (Hot plate 2012939006110005 6211310 120,000         
and Stirrer) ต าบลบ้านดู่  อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

6) เคร่ืองวัดความเป็นกรดด่าง (pHmeter)      
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110006 6211310 324,000         

7) เคร่ืองชั่ง ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลบ้านดู่    
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110007 6211310 200,000         

8) ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ า 4 องศาเซลเซียส ต าบลบ้านดู่
 อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110008 6211310 150,000         

9) ตู้อบลมร้อน ขนาด 110 ลิตร (Hotair oven) 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110009 6211310 665,000         

201295700N3368

201295700N3367

201295700N3370
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แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณปี 62 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ

10) อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110010 6211310 1,080,000       

11) ชุดกล่ันแอลกอฮอล์ ต าบลบ้านดู่                 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110011 6211310 130,000         

12) เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลบ้านดู่      
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110012 6211310 520,000         

13) ชุดการแยกสารผสม ต าบลบ้านดู่                 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110013 6211310 750,000         

14) ชุดไมโครปิเปต ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย

2012939006110014 6211310 312,000         

15) ชุดกรองสาร ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย

2012939006110015 6211310 342,500         

16) ชุดการไทเทรต ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย

2012939006110016 6211310 391,900         

17) ชุดการหาค่าความร้อน ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110017 6211310 532,200         

18) ชุดทดลองกฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน ต าบลบ้านดู่
 อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110018 6211310 1,300,000       

19) ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน      
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110019 6211310 360,000         

20) ชุดทดลองโมเมนตัมเชิงมุม ต าบลบ้านดู่          
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110020 6211310 895,000         

21) ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ ต าบลบ้านดู่      
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110021 6211310 1,290,000       

22) ชุดทดลองลูกตุ้มนาฬิกาบอลลิสติก ต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110022 6211310 460,000         

23) ชุดทดลองแรงสู่ศูนย์กลาง ต าบลบ้านดู่          
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110023 6211310 1,075,000       

24) ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย ต าบลบ้านดู่       
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110024 6211310 1,450,000       

25) ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลว 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110025 6211310 2,685,000       

26) ชุดทดลองกฎของบอยล์และการขยายตัวของ
อากาศ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย              
จังหวัดเชียงราย

2012939006110026 6211310 1,065,000       

27) ชุดทดลองการส่ันพ้องของเสียง (Resonance)    
 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110027 6211310 755,000         

28) ชุดทดลองกฎของโอห์ม และการใช้มัลติมิเตอร์ 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110028 6211310 335,000         

29) ชุดทดลองวีทสโตนบริดจ์ ต าบลบ้านดู่           
อ าเภอเมือง เชียงรายจังหวัดเชียงราย

2012939006110029 6211310 455,000         

201295700N3370
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แผนงาน- ผลผลิต/โครงการ-

กิจกรรม-งบรายจ่าย-รายการ

รหัสงบประมาณปี 62 รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก งบประมาณ

30) ชุดทดลองการอัดประจุและการคายประจุของตัว
เก็บประจุ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย           
  จังหวัดเชียงราย

2012939006110030 6211310 415,000         

31) ชุดทดลองการศึกษาการใช้งานออสซิลโลสโคป 
ต าบลบ้านดู่อ าเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110031 6211310 170,000         

32) ชุดทดลองการก าทอนทางไฟฟ้าในวงจร RLC    
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110032 6211310 1,240,000       

33) ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก     
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110033 6211310 1,565,000       

34) ชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ ต าบลบ้านดู่     
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110034 6211310 1,585,000       

35) ชุดทดลองนิวเคลียร์พื้นฐาน ต าบลบ้านดู่        
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110035 6211310 1,080,000       

36) ชุดทดลองสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน       
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110036 6211310 805,000         

37) ชุดทดลองแสงและทัศนูปกรณ์เบื้องต้น          
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110037 6211310 915,000         

38) ชุดปฏิบัติการงานไม้ ต าบลบ้านดู่                 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110038 6211310 113,600         

39) ตู้ดูดควัน (Fume hood) ต าบลบ้านดู่           
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939006110039 6211310 990,000         

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2012939007 24,472,300    
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 24,472,300    

 - งบด าเนินงาน 2012939007000000 6211200 8,300,300       
 - งบลงทุน

1. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 2012939007110000
1) ชุดเคร่ืองวัดก าลังหลังและวัดแรงบีบแบบดิจิตอล 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939007110001 6211310 97,000           

2) หุ่นจ าลองบาดแผล ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

2012939007110002 6211310 75,000           

2. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท
1) เคร่ืองบรรจุยาน้ าสมุนไพรแบบปลอดเชื้อรูปแบบ
กล่อง ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย               
 จังหวัดเชียงราย

2012939007120001 6211310 16,000,000     

540,940,100   รวมทั้งสิ้น

201295700N3371

201295700N3370
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

12,136,800
1 จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 990,500

990,500

6212040101 990,500
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 990,500

2 พัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

723,200

723,200

6212040102 723,200
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 723,200

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
คณะครศุาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

2,320,000

2,320,000

6212040103 2,320,000
 - งบลงทนุ 2,320,000

1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บี
ทยี ูต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัด
เชียงราย

6211310 2012939001110008 201295700N3367 550,800

2.  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บี
ทยี ูต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัด
เชียงราย

6211310 2012939001110010 201295700N3367 940,000

3. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บี
ทยี ูต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัด
เชียงราย

6211310 2012939001110012 201295700N3367 319,800

4. ชุดระบบภาพประจ าหอ้งเรียนและหอ้งบรรยาย 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110003 201295700N3367 225,500

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียนและหอ้งบรรยาย
 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110004 201295700N3367 283,900

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 154,300
109,300

6212040104 109,300      
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 109,300             

45,000
45,000

 - งบรายจา่ยอื่น 6211500 2012933049700001 201295700N3365 45,000
5. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 52,600

52,600

6212040105 2,600         
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 2,600                

6212060101 50,000       
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000               

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 100,000
100,000

6212040106 100,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 100,000

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ 4.0 (Work Intergrated Learning : WIL)

60,000

60,000
6213080102 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

8. โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา (การผลิตและพัฒนา
ครู และบคุลากรทางการศึกษา)

260,000

260,000
6213080103 260,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 260,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

9. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพครูและการสอบบรรจุ

800,000

800,000
6213080104 800,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 800,000

10. โครงการการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือการ
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราช
ภฏัเพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ินตามพระราโชบาย

340,000

340,000
6213080105 340,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 340,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

11. โครงการพัฒนาทกัษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาครู 1,313,900
1,313,900

6213080106 1,313,900

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 1,313,900

12. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย "หน่ึงคณะ
 หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple - one) ระยะที่ 2

150,000

150,000
6213080107 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

13. โครงการการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน

355,000

355,000
6213080108 355,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 355,000

14. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

800,000

800,000
6213080109 800,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 800,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

15. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และเพ่ือการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

3,717,300

3,717,300
6214090101 2,196,000

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 2,196,000

6214100101 1,521,300

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

6211410 2012925046500001 201295700N3363 1,521,300

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
มั่งค่ังทางเศรษฐกิจ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

5,960,000
1. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 237,000

237,000
6212020201 237,000

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 237,000
2. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 92,000

92,000
6212020202 92,000

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 92,000
3. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับศึกษาแหง่ชาติ
20,000

20,000
6212020203 20,000

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 20,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 30,000
30,000

6212020204 30,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 30,000

5. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
เรียนรู้ของนักศึกษา

160,000

160,000
6212020205 160,000

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 160,000
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 210,000

210,000
6212020206 210,000

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 210,000
7. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000

50,000
6212060201 50,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนผลผลิต : ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

8. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 10,000
10,000

6212020207 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 10,000

9. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000
6213080201 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ 4.0 (Work Integrated Learning : WIL)

60,000

60,000
6213080202 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

11. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยิน ภายใต้นโยบาย "หน่ึงคณะ 
หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple - one) ระยะที่ 2

150,000

150,000
6213080203 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

12. โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 450,000
450,000

6213080204 450,000

 - งบรายจา่ยอื่น 6211500 2012933049700001 201295700N3365 450,000
13. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ และเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
4,116,000

4,116,000
6214090201 1,201,000

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 1,201,000

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6214100201 2,915,000

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

6211410 2012925046500001 201295700N3363 2,915,000

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่ง
ค่ังทางเศรษฐกิจ



24

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

4,131,200
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 30,000

30,000

6212040301 30,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 30,000

2. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 140,000
140,000

6212040302 140,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 140,000

3. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 239,000
239,000

6212040303 239,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 239,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
คณะวิทยาการจัดการ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 25,000
25,000

6212040304 25,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 25,000

5. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

795,300

795,300

6212040305 795,300
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 795,300

6. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

641,900

641,900

6212040306 641,900
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 336,900

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



26

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

 - งบลงทนุ 305,000
1. ชุดฝึกปฏบิติัการผลิตรายการโทรทศัน์ดิจทิลั
 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัด
เชียงราย

6211310 2012939001110005 201295700N3367 305,000

7. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 20,000
20,000

6212040307 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 20,000

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

130,000

130,000

6212040308 130,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 130,000

9. โครงการสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 140,000
140,000

6212040309 140,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 140,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 10,000
10,000

6212040310 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 10,000

11. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000
50,000

6212060301 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

12. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

37,000

37,000

6212040311 37,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 37,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

13. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

435,000

6213080301 435,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

14. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated Learining : 
WIL)

60,000

60,000

6213080302 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

15. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000

6213080303 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

16. โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 300,000
300,000

6213080304 300,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 300,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

17. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

988,000

988,000
6214090301 306,600

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 306,600

6214100301 681,400

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925046500001 201295700N3363 681,400

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

4,268,000
1. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 698,000

698,000

6212020401 698,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 698,000

2. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

323,600

323,600

6212020402 323,600
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 210,000
 - งบลงทนุ 113,600

1. ชุดปฏบิติัการงานไม้ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110038 201295700N3370 113,600

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

60,000

60,000

6212020403 60,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 60,000

4. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 10,000
10,000

6212020404 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 10,000

5. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์องหน่วยงาน 100,000
100,000

6212020405 100,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 100,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัดการศึกษา 430,000
430,000

6212020406 430,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 430,000

7. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 25,000
25,000

6212020407 25,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 25,000

8. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000
50,000

6212060401 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

9. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 118,000
118,000

6212020408 118,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 118,000

10. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 20,000
20,000

6212020409 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 20,000

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ 4.0 (Work Integrated Learning : WIL)

60,000

60,000
6213080401 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

12. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000
6213080402 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

13. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย "หน่ึงคณะ 
หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) ระยะที่ 2

150,000

150,000
6213080403 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย รหสัโครงการ 
10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

14. โครงการ่การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ

1,848,400

1,848,400
6214100401 1,848,400

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

6211410 2012925046500001 201295700N3363 1,848,400

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่ง
ค่ังทางเศรษฐกิจ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,226,200
1. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 283,400

283,400

6212040501 283,400
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 283,400

2. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
ของนักศึกษา

269,100

269,100

6212040502 269,100
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 269,100

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการปรับปรุงอาคารและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม

241,200

241,200

6212040503 241,200
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 241,200

4. โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 210,900
210,900

6212040504 210,900
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 210,900

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

326,800

326,800

6212040505 326,800
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 326,800

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000
50,000

6212060501 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

7. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

259,800

259,800

6212040506 259,800
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 259,800

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated Learining : 
WIL)

60,000

60,000

6213080501 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

9. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000

6213080502 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000

6213080503 150,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

18,135,000
1. โครงการจัดการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา 389,100

389,100

6212030601 389,100
 - งบด าเนนิงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 389,100

2. โครงการจัดบริการที่เอ้ือตอ่การจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

419,900

419,900

6212030602 419,900
 - งบด าเนนิงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 419,900

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบา้นและการแพทย์ทางเลือก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิน้

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

3. โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เพ่ือพัฒนาห้องปฏบิัตกิารให้
ทันสมยั

16,000,000

16,000,000

6212030603 16,000,000
 - งบลงทุน 6211310 2012939007120001 201295700N3371

1. เคร่ืองบรรจุยาน้ าสมุนไพรแบบปลอดเชื้อ
รูปแบบกล่อง ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย

16,000,000

4. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ

70,000

70,000

6212030604 70,000
 - งบด าเนนิงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 70,000

5. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000
50,000

6212060601 50,000
 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

6. โครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา 290,000
290,000

6212030605 290,000
 - งบด าเนนิงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 290,000

7. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 66,000
66,000

6212030606 66,000
 - งบด าเนนิงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 66,000

8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

120,000

120,000

6212030607 120,000
 - งบด าเนนิงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 120,000

9. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 80,000
80,000

6212030608 80,000
 - งบด าเนนิงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 80,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

40,000

40,000

6212030609 40,000
 - งบด าเนนิงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 40,000

11. โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาการแพทย์
แผนไทยแบบออนไลน์

25,000

25,000

6212030610 25,000
 - งบด าเนนิงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 25,000

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตแพทย์แผนไทยเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated 
Learning : WIL)

60,000

60,000

6213080601 60,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน
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รหัสแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหัสโครงการ 

10 หลัก

รหัส GFMIS (งบแผ่นดนิ)
งบประมาณ

13. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มทีักษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000

6213080602 375,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

14 โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิต
ของชมุชน สูค่วามมัน่คง มัง่ค่ัง ยั่งยืน ภายใตน้โยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000

6213080603 150,000

 - งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,006,700
1. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 42,000

42,000

6212020701 42,000

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 42,000
2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000

50,000

6212020701 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
วิทยาลัยนานาชาตลิุ่มน้ าโขง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน 1,914,700
1,914,700

6214090701 1,914,700

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 1,914,700

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

4,117,900
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิม 8,000

8,000

6212040801 8,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 8,000

2. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 82,000
82,000

6212040802 82,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 82,000

3. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 199,800
199,800

6212040803 199,800
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 199,800

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

72,700

72,700

6212040804 72,700
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 72,700

5. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 4,200
4,200

6212040805 4,200
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 4,200

6. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
มหาวิทยาลัยระดับคณะ

25,300

25,300

6212040806 25,300
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 25,300

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



50

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ

60,000

60,000

6212040807 60,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 60,000

8. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

1,343,500

1,343,500

6212040808 1,343,500
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 43,000
 - งบลงทนุ 1,300,500

1. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บทียี ูต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110007 201295700N3367 28,600

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



51

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บทียี ูต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110008 201295700N3367 324,000

3. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
32,000 บทียี ูต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110009 201295700N3367 549,900

4. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 บทียี ูต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110010 201295700N3367 188,000

5. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดฝังฝ้า
แบบส่ีทศิทางขนาด 36,000 บทียี ูต าบลบา้นดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110011 201295700N3367 180,000

6. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
ขนาด 9,000 บทียี ูต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110013 201295700N3367 30,000
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

9. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 50,000
50,000

6212040809 50,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 50,000

10. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของส านัก
วิชาสังคมศาสตร์

137,400

137,400

6212040810 137,400  
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 137,400        

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

118,000
118,000

6212040811 118,000  
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 118,000        

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12 โครงการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร 15,000
15,000

6212040812 15,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 15,000

13. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3,000
3,000

6212040813 3,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 3,000

14. โครงการส่งเสริมใหบ้คุลากรน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ

50,000

50,000

6212040814 50,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 50,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 13,000
13,000

6212040815 13,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 13,000

16. โครงการบรูณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

39,000

39,000

6212040816 39,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 39,000

17. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 56,000
56,000

6212060801 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

6212040817 6,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 6,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

18. โครงการการจัดการความรู้ 4,000
4,000

6212040818 4,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 4,000

19. โครงการบริหารความเสี่ยง 3,000
3,000

6212040819 3,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 3,000

20. โครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ของส านักวิชาสังคมศาสตร์

10,000

10,000

6212040820 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 10,000

21. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 8,000
8,000

6212040821 8,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 8,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

22. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

22,000

22,000

6212040822 22,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 22,000

23. โครงการการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตของส านักวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 (Wil)

60,000

60,000
6213080801 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

24. โครงการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการแปรรูป
อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่างมืออาชีพ

375,000

375,000
6213080802 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

25. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000
6213080803 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

26. โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP ในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดพะเยา

300,000

300,000
6213080804 300,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 300,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน



58

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

27. โครงการด าเนินงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 909,000
909,000

6214090801 909,000

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 909,000

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม



59

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

12,419,100
1. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 20,000

20,000

6212040901 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 20,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 138,100
138,100

6212040902 138,100
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 138,100

3. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

85,000

85,000

6212040903 85,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 85,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



60

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

68,000

68,000

6212040904 68,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 68,000

5. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ของนักศึกษา

60,000

60,000

6212040905 60,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 60,000

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

230,000

230,000

6212040906 230,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 230,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



61

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 30,000
30,000

6212040907 30,000   
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 30,000          

8. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000
50,000

6212060901 50,000   
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000          

9. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง 10,000
10,000

6212040908 10,000   
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 10,000          

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



62

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 26,900
26,900

6212040909 26,900   
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 26,900          

11. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000

6213080901 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



63

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัพิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.1 (WIL)

60,000

60,000

6213080902 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

13. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000

6213080903 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน



64

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

14. โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 450,000
450,000

6213080904 450,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 450,000

15. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ

10,666,100

10,666,100
6214100901 10,666,100

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

6211410 2012925046500001 201295700N3363 10,666,100

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน



65

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,572,800
1. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 38,000

38,000

6212041001 38,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 38,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 238,000
238,000

6212041002 238,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 238,000

3. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

10,000

10,000

6212041003 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 10,000

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. 2562
ส านักวิชาการท่องเทีย่ว

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ



66

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

10,000

10,000

6212041004 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 10,000

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

105,000

105,000

6212041005 105,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 105,000

6. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000
50,000

6212061001 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



67

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

66,800

66,800

6212041006 66,800   
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 66,800          

8. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 5,000
5,000

6212041007 5,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 5,000

9. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000

6213081001 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated Learining : 
WIL)

60,000

60,000

6213081002 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

11. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000

6213081003 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

465,000

465,000
6214091001 465,000

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 465,000

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

6,009,400
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 50,000

50,000

6212021101 50,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 50,000

2. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

60,000

60,000

6212021102 60,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 60,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ส านักวิชาคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

45,000

45,000

6212021103 45,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 45,000

4. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 299,000
299,000

6212021104 299,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 299,000

5. โครงการยกระดับการใช้ภาษาต่างประเทศใหกั้บนักศึกษา 10,000
10,000

6212021105 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 10,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



72

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 20,000
20,000

6212021106 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 20,000

7. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 30,000
30,000

6212021107 30,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 30,000

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

620,000

620,000

6212021108 620,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 620,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



73

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

9. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 50,000
50,000

6212021109 50,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 50,000

10. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000
50,000

6212061101 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

11. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

26,200

26,200

6212021110 26,200
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 26,200

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated Learining : 
WIL)

60,000

60,000

6213081101 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

13. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000

6213081102 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

14. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000

6213081103 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

15. โครงการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

4,164,200

4,164,200
6214091101 4,164,200

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 4,164,200

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,862,000
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 50,100

50,100

6212031201 50,100
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 50,100

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 608,000
608,000

6212031202 608,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 608,000

3. โครงการพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 72,800
72,800

6212031203 72,800
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 72,800

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ส านักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัตลักษณข์อง
หน่วยงาน

100,600

100,600

6212031204 100,600
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 100,600

5. โครงการพัฒนานักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะบณัฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

100,400

100,400

6212031205 100,400
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 100,400

6. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

281,400

281,400

6212031206 281,400
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 281,400

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 10,000
10,000

6212031207 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 10,000

8. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

434,200

434,200

6212031208 434,200
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 262,200
 - งบลงทนุ 172,000

1. ชุดเคร่ืองวัดก าลังหลังและวัดแรงบบีแบบ
ดิจติอล ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939007110001 201295700N3371 97,000

2. หุ่นจ าลองบาดแผล ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมือง
เชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939007110002 201295700N3371 75,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

357,000

357,000

6212031209 357,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 357,000

10. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 128,000
128,000

6212031210 128,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 128,000

11. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000
50,000

6212061201 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 46,000
46,000

6212031211 46,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 46,000

13. โครงการการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 38,500
38,500

6212031212 38,500
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 38,500

14. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated Learining : 
WIL)

60,000

60,000

6213081201 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

15. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000

6213081202 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

16. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000

6213081203 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,728,600
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 8,000

8,000

6212041301 8,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 8,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 240,000
240,000

6212041302 240,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 240,000

3. โครงการจัดการบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ของนักศึกษา

40,000

40,000

6212041303 40,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 40,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ส านักวิชาบรหิารรฐักิจ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามอัต
ลักษณข์องส านักวิชาบริหารรัฐกิจและมีคุณลักษณะ
บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาติ

242,100

242,100

6212041304 242,100
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 242,100

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

160,000

160,000

6212041305 160,000  
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 160,000        

6. โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 7,500
7,500

6212041306 7,500
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 7,500

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000
50,000

6212061301 50,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000

8. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

119,000

119,000

6212041307 119,000  
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 119,000        

9. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 17,000
17,000

6212041308 17,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 17,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000

6213081301 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

11. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated Learining : 
WIL)

60,000

60,000

6213081302 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

12. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000

6213081303 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

13. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน 260,000
260,000

6214091301 260,000

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 260,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,151,400
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา 40,000

40,000

6212041401 40,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 40,000

2. โครงการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 154,100
154,100

6212041402 154,100
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 154,100

3. โครงการพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

10,000

10,000

6212041403 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 10,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ส านักวิชานิตศิาสตร์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



88

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการจัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ของนักศึกษา

50,000

50,000

6212041404 50,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 50,000

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานจัด
การศึกษา

67,000

67,000

6212041405 67,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 67,000

6. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 18,000
18,000

6212041406 18,000   
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 18,000          

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



89

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการท านุศิลปวัฒนธรรม 60,000
60,000

6212041407 10,000   
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 10,000          

6212061401 50,000   
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 50,000          

8. โครงการบริหารงานกลางหน่วยงาน 69,300
69,300

6212041408 69,300
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 69,300

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

9. โครงการพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.0 (Work Integrated Learining : 
WIL)

60,000

60,000

6213081401 60,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 60,000

10. โครงการพัฒนาความเปน็เลิศของบณัฑิตใหม้ีทกัษะของ
ศตวรรษที่ 21

375,000

375,000

6213081402 375,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 375,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

11. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

150,000

150,000

6213081403 150,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 150,000

12. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1,098,000

1,098,000
6214091401 1,098,000

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 1,098,000

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

3,232,500
1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้

บคุลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
5,000

5,000

6212031601 5,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 5,000

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 20,000
20,000

6212031602 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 20,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
สถาบนัวิจัยและพัฒนา

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการสนับสนุนการน าผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และสังคมขยายผลไปสู่เชิงพาณชิย์

20,000

20,000

6212031603 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 20,000

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการงานวิจัย

20,000

20,000

6212031604 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 20,000

5. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

75,000

75,000

6212031605 75,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 75,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

60,000

60,000

6212031606 60,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 60,000

7. โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย 
"หน่ึงคณะ หน่ึงพ้ืนที่ หน่ึงนวัตกรรม" (Triple-One) 
ระยะที่ 2

50,000

50,000

6213081601 50,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 50,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

8. โครงการบรูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปญัหาความ
ยากจนของประชาชนในทอ้งถ่ิน

1,400,000

1,400,000

6213081602 1,400,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 1,400,000

9. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบยีบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตเองและผู้อ่ืน

1,200,000

1,200,000

6213081603 1,200,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 1,200,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

10. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน 382,500
382,500

6214091601 382,500

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

6211410 2012925044500001 201295700N3362 382,500

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
กิจกรรม : วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

86,335,500
1. โครงการ ปรับปรุงอาคารและพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม
34,512,300

33,937,300

6212041701 31,341,300
 - งบลงทนุ 31,341,300
1. ครุภณัฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 474,300

1. ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียนขนาด 120 วัตต์ 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110001 201295700N3367 128,400

2. ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียนขนาด 60 วัตต์  
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110002 201295700N3367 95,900

3. โต๊ะพร้อมม้านั่งอเนกประสงค์ ไฟเบอร์กลาส   
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939001110006 201295700N3367 250,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ส านักงานอธิการบดี

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

2. ส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 30,867,000
1. ปรับปรุงอาคารฝึกปฏบิติัการการโรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย

6211320 2012939001410001 201295700N3367 7,980,000

2. ค่าก่อสร้างอาคารหอพักราชภฏัรวมใจ 1         
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211320 2012939001420001 201295700N3367 22,887,000

6212051701 2,596,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการอนุรักษพ์ันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

6211500 2012939002700002 201295700N3368 2,596,000

575,000
6213071701 575,000

 - งบอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)

6211410 2012933009500004 201295700N3364 575,000

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

2. โครงการ บรูณาการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในลักษณะหอ้งปฏบิตัิการกลาง

32,947,600

32,947,600

6212021701 32,947,600
 - งบลงทนุ 32,947,600
1. ครุภณัฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 32,947,600
1) กล้องจลุทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ต าบลบา้นดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110001 201295700N3370 2,400,000

2) ชุดกล้องจลุทรรศน์ พร้อมจอภาพ ต าบลบา้นดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงรายจงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110002 201295700N3370 960,000

3) กล้องจลุทรรศน์ แบบสเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110003 201295700N3370 2,400,000

4) เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)
 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110004 201295700N3370 780,000

5) เคร่ืองใหค้วามร้อนและกวนสารละลาย (Hot plate
 and Stirrer) ต าบลบา้นดู่  อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110005 201295700N3370 120,000

6) เคร่ืองวัดความเปน็กรดด่าง (pHmeter) ต าบล
บา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110006 201295700N3370 324,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7) เคร่ืองชั่ง ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลบา้นดู่     
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110007 201295700N3370 200,000

8) ตู้ควบคุมอุณหภมูิต่ า 4 องศาเซลเซียส ต าบลบา้นดู่
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110008 201295700N3370 150,000

9) ตู้อบลมร้อน ขนาด 110 ลิตร (Hotair oven) 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110009 201295700N3370 665,000

10) อ่างควบคุมอุณหภมูิแบบเขยา่ ต าบลบา้นดู่       
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110010 201295700N3370 1,080,000

11) ชุดกล่ันแอลกอฮอล์ ต าบลบา้นดู่                 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110011 201295700N3370 130,000

12) เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลบา้นดู่      
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110012 201295700N3370 520,000

13) ชุดการแยกสารผสม ต าบลบา้นดู่                 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110013 201295700N3370 750,000

14) ชุดไมโครปเิปต ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110014 201295700N3370 312,000

15) ชุดกรองสาร ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110015 201295700N3370 342,500

16) ชุดการไทเทรต ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย
 จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110016 201295700N3370 391,900
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

17) ชุดการหาค่าความร้อน ต าบลบา้นดู่             
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110017 201295700N3370 532,200

18) ชุดทดลองกฎการเคล่ือนที่ของนิวตัน ต าบลบา้นดู่
 อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110018 201295700N3370 1,300,000

19) ชุดทดลองสัมประสิทธิข์องความเสียดทาน      
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110019 201295700N3370 360,000

20) ชุดทดลองโมเมนตัมเชิงมุม ต าบลบา้นดู่          
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110020 201295700N3370 895,000

21) ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ ต าบลบา้นดู่      
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110021 201295700N3370 1,290,000

22) ชุดทดลองลูกตุ้มนาฬิกาบอลลิสติก ต าบลบา้นดู่ 
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110022 201295700N3370 460,000

23) ชุดทดลองแรงสู่ศูนยก์ลาง ต าบลบา้นดู่          
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110023 201295700N3370 1,075,000

24) ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉือ่ย ต าบลบา้นดู่       
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110024 201295700N3370 1,450,000

25) ชุดทดลองสัมประสิทธิค์วามหนืดของของเหลว 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110025 201295700N3370 2,685,000
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

26) ชุดทดลองกฎของบอยล์และการขยายตัวของ
อากาศ ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย              
จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110026 201295700N3370 1,065,000

27) ชุดทดลองการส่ันพ้องของเสียง (Resonance)    
 ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110027 201295700N3370 755,000

28) ชุดทดลองกฎของโอหม์ และการใช้มัลติมิเตอร์ 
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110028 201295700N3370 335,000

29) ชุดทดลองวีทสโตนบริดจ ์ต าบลบา้นดู่           
อ าเภอเมือง เชียงรายจงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110029 201295700N3370 455,000

30) ชุดทดลองการอัดประจแุละการคายประจขุองตัว
เก็บประจ ุต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย            
 จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110030 201295700N3370 415,000

31) ชุดทดลองการศึกษาการใช้งานออสซิลโลสโคป 
ต าบลบา้นดู่อ าเภอ เมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110031 201295700N3370 170,000

32) ชุดทดลองการก าทอนทางไฟฟ้าในวงจร RLC    
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110032 201295700N3370 1,240,000

33) ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก     
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110033 201295700N3370 1,565,000

34) ชุดทดลองปรากฏการณ์ฮอลล์ ต าบลบา้นดู่     
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110034 201295700N3370 1,585,000
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

35) ชุดทดลองนิวเคลียร์พื้นฐาน ต าบลบา้นดู่        
อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110035 201295700N3370 1,080,000

36) ชุดทดลองสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน       
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110036 201295700N3370 805,000

37) ชุดทดลองแสงและทศันูปกรณ์เบื้องต้น          
ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110037 201295700N3370 915,000

38) ตู้ดูดควัน (Fume hood) ต าบลบา้นดู่ อ าเภอ
เมืองเชียงราย จงัหวัดเชียงราย

6211310 2012939006110039 201295700N3370 990,000

3. โครงการ การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญของชาติและ
ทอ้งถ่ิน

210,000
210,000

6212061701 210,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 210,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการ ด าเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 3,000,000
3,000,000

6212051702 3,000,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานศูนยก์าร
เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
 จงัหวัดเชียงราย)

6211500 2012939002700001 201295700N3368 3,000,000

5. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา

600,000

600,000

6212041702 600,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกันคุณภาพ
การศึกษา)

6211500 2012939001700001 201295700N3367 600,000

6. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

446,500

446,500

6212041703 446,500
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 446,500

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการ บ ารุงรักษาทรัพย์สินและจัดหาทรัพยากร
ด าเนินงานกลางของส านักงานอธิการบดี

250,100

250,100

6212041704 250,100
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 250,100

8. โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณปูโภค 
และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ เน้นการประหยัด
พลังงาน และเพ่ิมการใช้พลังงานทางเลือก

13,769,000

11,569,000

6212021702 5,756,300
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 5,756,300

6212031701 2,906,300
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 2,906,300

6212041705 2,906,400
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 2,906,400

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

2,200,000
6213081701 2,200,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 2,200,000

9. โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

600,000

600,000
6213081702 600,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 600,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

310,000
1. โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการงานกลาง 60,000

60,000

6212031801 60,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 60,000

2. โครงการ พัฒนาบคุลากรงานสารบรรณระดับ
มหาวิทยาลัย

50,000

50,000

6212031802 50,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 50,000

3. โครงการ พัฒนาระบบงานสารบรรณ 30,000
30,000

6212031803 30,000
                                                                                                                                                 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 30,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
กองกลาง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ



108

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการ สนับสนุนงานประชุมคณะกรรมการตาม พรบ.
 มหาวิทยาลัย

16,000

16,000

6212031804 16,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 16,000

5. โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานเลขานุการ 42,000
42,000

6212031805 42,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 42,000

6. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

92,000

92,000

6212031806 92,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 92,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา

20,000

20,000

6212031807 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 20,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

329,000
1. โครงการ บริหารจัดการด้านการเงิน 30,000

30,000

6212031901 30,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 30,000

2. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิตัิงานด้านการเงิน 40,000
40,000

6212031902 40,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 40,000

3. โครงการ บริหารจัดการด้านบญัชี 20,000
20,000

6212031903 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 20,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
กองคลัง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบบญัชี 10,000
10,000

6212031904 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 10,000

5. โครงการ บริหารจัดการด้านพัสดุ 25,000
25,000

6212031905 25,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 25,000

6. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิตัิงานด้านพัสดุ 20,000
20,000

6212031906 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 20,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานกองคลัง

99,000

99,000

6212031907 99,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 99,000

8. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา

85,000

85,000

6212031908 85,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 85,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

228,800
1. โครงการ ทบทวน วิเคราะห ์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัย
30,000

30,000

6212042001 30,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 30,000

2. โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

25,000

25,000

6212042002 25,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 25,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
กองนโยบายและแผน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการ วิเคราะหแ์ละจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 55,000

55,000

6212042003 55,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 55,000

4. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของกอง
นโยบายและแผน

62,500

62,500

6212042004 62,500
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 62,500

5. โครงการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 56,300
56,300

6212042005 56,300
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 56,300

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

250,000
1. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจกอง

บริหารงานบคุคล
10,000

10,000

6212042101 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 10,000

2. โครงการ บริหารงานกลางกองบริหารงานบคุคล 129,000
129,000

6212042102 129,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 129,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
กองบรหิารงานบคุคล

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา

100,000

100,000

6212042103 100,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 100,000

4. โครงการ บริหารและพัฒนาระบบบริหารบคุคล 3,000
3,000

6212042104 3,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 3,000

5. โครงการ พัฒนางานวินัยและนิติการ 8,000
8,000

6212042105 8,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 8,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

686,000
1. ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรกองพัฒนานักศึกษา 387,200

387,200

6212022201 387,200

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 387,200
2. พัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึง

ประสงค์
100,000

100,000

6212022202 100,000

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 100,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
กองพัฒนานักศึกษา

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 95,900
95,900

6212022203 95,900

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 95,900
4. การบริหารจัดการการบริการและสวัสดิการ 102,900

102,900

6212022204 102,900

 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 102,900

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

585,800
1. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 140,000

140,000

6212022301 140,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 140,000

2. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน
การจัดการศึกษา

55,000

55,000

6212022302 55,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 55,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
กองอาคารสถานที่

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการ จัดบริการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

380,800

380,800

6212022303 380,800
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 380,800

4. โครงการ ทบทวนและจัดท าผังแม่บทด้านอาคารสถานที่ 10,000
10,000

6212022304 10,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 10,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน



121

รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

400,000
1. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
35,000

35,000

6212042401 35,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6211500 2012939001700001 201295700N3367 35,000

2. โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

40,000

40,000

6212042402 40,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6211500 2012939001700001 201295700N3367 40,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการ ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหไ้ด้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อุดมศึกษา

61,000

61,000

6212042403 61,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6211500 2012939001700001 201295700N3367 61,000

4. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา

85,000

85,000

6212042404 85,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6211500 2012939001700001 201295700N3367 85,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

5. โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 100,000
100,000

6212042405 100,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6211500 2012939001700001 201295700N3367 100,000

6. โครงการ การบริหารองค์กรด้วยการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

35,000

35,000

6212042406 35,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6211500 2012939001700001 201295700N3367 35,000

7. โครงการ สนับสนุนและพัฒนาบคุลากรหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา

44,000

44,000

6212042407 44,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา)

6211500 2012939001700001 201295700N3367 44,000
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

300,000
1. โครงการ จัดบริการด้านสาธารณปูโภค 4,400

4,400

6212042501 4,400
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 4,400

2. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหไ้ด้รับโอกาสพัฒนา
ตนเอง ณ ต่างประเทศ

4,800

4,800

6212042502 4,800
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 4,800

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
กองวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

160,800

160,800

6212042503 160,800
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 160,800

4. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา

100,000

100,000

6212042504 100,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 100,000

5. โครงการ การจัดการจ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ต่างชาติ

30,000

30,000

6212042505 30,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939001000000 201295700N3367 30,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

6,260,000
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหอ้งสมุดกลาง 1,225,000

1,225,000

6212023001 1,225,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 1,225,000

2. โครงการปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการ 100,000
100,000

6212023002 100,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 100,000

3. โครงการจัดบริการเชิงรุกที่เน้นผู้ใช้บริการทกุกลุ่ม 15,000
15,000

6212023003 15,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 15,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน 60,000
60,000

6212023004 60,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 60,000

5. โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

60,000

60,000

6212023005 60,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939006000000 201295700N3370 60,000

6. โครงการปรับปรุงและพัฒนาการใหบ้ริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4,766,000

4,766,000
6213083001 4,766,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 4,766,000

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

7. โครงการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและสืบค้น และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

34,000

34,000
6213083002 34,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 34,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการ
พัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

590,000
1. โครงการจัดบริการด้านสาธารณปูโภค 5,000

5,000

6212063101 5,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 5,000

2. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

190,500

190,500

6212063102 190,500
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 190,500

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก
รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก
รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

3. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ

125,000

125,000

6212063103 125,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 125,000

4. โครงการการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
และของชาติ

71,000

71,000

6212063104 71,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 71,000
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก
รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

5. โครงการการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
ล้านนา

37,000

37,000

6212063105 37,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 37,000

6. โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ระดับทอ้งถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

20,000

20,000

6212063106 20,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 20,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก
รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน) งบประมาณ

7. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

121,500

121,500

6212063107 121,500
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 121,500

8. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายแบบพ้ืนเมือง
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

20,000

20,000

6212063108 20,000
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

6211500 2012939003700001 201295700N3369 20,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,000,000
1. โครงการ จัดบริการสาธารณปูโภค 200,000

200,000

6212033201 200,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 200,000

2. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

694,000

694,000

6212033202 694,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 694,000

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการ อบรมเชิงปฏบิตัิการเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะ ความรู้ 
ด้านวิชาการใหแ้ก่อาจารย์สายวิชาการ

86,000         

86,000

6212033203 86,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 86,000

4. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน

20,000         

20,000

6212033204 20,000
 - งบด าเนินงาน 6211200 2012939007000000 201295700N3371 20,000

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,142,800
1. โครงการ จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต  732,600

732,600

6213073301 732,600

 - งบอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)

732,600

1) ค่าจดัการเรียนการสอน 6211410 2012933009500004 201295700N3364 457,600
2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6211410 2012933009500005 201295700N3364 275,000

2. โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

945,200

945,200

6213073302 945,200

 - งบอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)

945,200

1) ค่าหนังสือเรียน 6211410 2012933009500001 201295700N3364 424,100

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงราย

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 6211410 2012933009500002 201295700N3364 254,700
3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 6211410 2012933009500003 201295700N3364 266,400

3. โครงการ สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน

465,000

465,000

6213073303 465,000

 - งบอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)

465,000

1) ค่าจดัการเรียนการสอน 6211410 2012933009500004 201295700N3364 382,400
2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6211410 2012933009500005 201295700N3364 82,600

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

2,020,000
1. โครงการ การพัฒนาสมรรถนะบณัฑิตเพ่ือตอบสนองการ

พัฒนาประเทศ 4.0
220,000

220,000

6213083401 220,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 220,000

2. โครงการ บม่เพาะบณัฑิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย
ใหม้ีทกัษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

1,300,000

1,300,000

6213083402 1,300,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 1,300,000

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ส านักนวัตกรรมและการศึกษาตอ่เน่ือง

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3. โครงการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการใหม่ 
(เชียงราย - พะเยา)

500,000

500,000

6213083403 500,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 500,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

4,000,000
1. โครงการ พัฒนาทกัษะความเปน็เลิศด้านภาษาอังกฤษ

ของบณัฑิต
3,000,000

3,000,000

6213083501 3,000,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 3,000,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
สถาบนัภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

2. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  (English Discoveries 
Online )

1,000,000

1,000,000

6213083502 1,000,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 1,000,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

4,400,000
1. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3,322,800

3,322,800

6212053701 3,322,800
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

6211500 2012939002700002 201295700N3368 3,322,800

2.  โครงการ บริการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

877,200

877,200

6212053702 877,200
 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

6211500 2012939002700002 201295700N3368 877,200

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
สถาบนัความหลากหลายทางชวีภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและอาเซียน

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

3.  โครงการ การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ และเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

200,000

200,000
6214103701 200,000

 - เงินอุดหนุนโครงการวิจยัและนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

6211410 2012925046500001 201295700N3363 200,000

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
มั่งค่ังทางเศรษฐกิจ
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รหสัแหล่งของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม
7 หลัก 16 หลัก 14 หลัก

1,400,000
1. โครงการ ส่งเสริมการร่วมขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (บรูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปญัหาความ
ยากจนของประชาชนในจังหวัดเชียงราย)

1,400,000

1,400,000

6212054001 1,400,000

 - งบรายจา่ยอื่น (ค่าใช้จา่ยโครงการยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น)

6211500 2012933049700001 201295700N3365 1,400,000

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือ
การพัฒนาทอ้งถ่ิน

รหสังบประมาณและรหสักิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
สถาบนัพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย
รหสัโครงการ 

10 หลัก

รหสั GFMIS (งบแผ่นดิน)
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น


