
รหัสงบประมาณ ค าอธิบาย

2303625025 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพือ่การสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานของประเทศ

2303625025500001 สนับสนุนการวจัิยและนวตักรรมเพ่ือสร้างความเป็นเลศิทางวชิาการ

2303628033 โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก

2303628033000000 รายการงบประจ า

2303628033120001 ครุภัณฑ์ศนูย์ทดสอบสนิคา้เกษตร และอาหารตามมาตรฐานISO/IEC 17025

2303628033700001 พัฒนาการผลติ และธุรกิจสนิคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐานสากล

2303633008 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศกึษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาข้ันพื้นฐาน

2303633008500001 คา่หนังสอืเรียน

2303633008500002 คา่อุปกรณ์การเรียน

2303633008500003 คา่เคร่ืองแบบนักเรียน

2303633008500004 คา่จัดการเรียนการสอน

2303633008500005 คา่กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน

2303633030 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิน่

2303633030700001 คา่ใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

2303638007 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2303638007000000 รายการงบประจ า

2303638007500001 อัตราเดมิ

2303638007500002 เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ

2303639001 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

2303639001700001 คา่ใช้จ่ายโครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม

2303639004 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2303639004000000 รายการงบประจ า

2303639004110000 ครุภัณฑ์ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากวา่1 ลา้นบ

2303639004110001 โตะ๊ประชุม ขนาด1200x2400x750 มม.

2303639004110002 เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ

2303639004110003 เคร่ืองดดูปลอ่ยสารละลาย

2303639004110004 กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา

2303639004110005 เคร่ืองดดูความช้ืน

2303639004110006 ชุดเคร่ืองเสยีง

2303639004110007 โตะ๊ปฏิบตักิารกลางและอ่างลา้งขนาด 1200x3400x900 มม.พร้อมช้ันวางของกลางโตะ๊ ขนาด300x2200x750 มม.

ข้อมูลรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (เปล่ียนกระทรวง)



2303639004110008 เก้าอ้ีเลคเชอร์

2303639004110009 เก้าอ้ีส านักงานมีทีเ่ท้าแขน

2303639004110010 พาร์ทิช่ันคร่ึงทึบคร่ึงกระจกยิงลาย ขนาด 50x1200x1560 มม.

2303639004110011 โตะ๊ท างาน ขนาด750x1500x750 มม.

2303639004110012 โตะ๊ท างาน ขนาด750x1800x750 มม.

2303639004110013 โตะ๊ท างานรูปตวัแอล ขนาด750x3400x750 มม.

2303639004110014 โตะ๊เลคเชอร์

2303639004110015 เก้าอ้ีเลคเชอร์ (โพลเีลคเชอร์)

2303639004110016 เก้าอ้ีเลคเชอร์ (มีทีร่องเขียน)

2303639004110017 โตะ๊ปฏิบัตกิารพร้อมอ่างลา้งขนาด 750x2400x800 มม.

2303639004110018 โตะ๊ปฏิบัตกิารตดิผนัง ขนาด650x3000x800 มม.

2303639004110019 เก้าอ้ีปฏิบัตกิารขาอลมิูเนียม (ปุม่ปรับระดบั)

2303639004110020 โตะ๊ปฏิบัตกิารกลาง ขนาด1500x4300x900 มม.

2303639004110021 ตู้แขวนลอย ขนาด300x1000x600 มม. พร้อมโตะ๊วางเคร่ืองช่ัง 2 หลมุ ขนาด600x1000x800 มม.

2303639004110022 ตู้เก็บสารเคมี (มีท่อ) ขนาด500x1000x2000 มม.

2303639004110023 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด600x1200x1800 มม.

2303639004110024 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด600x800x1800 มม.

2303639004110025 ตู้เก็บของ ขนาด600x1200x2000 มม.

2303639004110026 ตู้ดดูควนัพิษ ขนาด900x1500x2350 มม.

2303639004110027 ตู้ดดูควนัพิษ ขนาด1100x1500x2350 มม. พร้อมชุดดกัไอสารเคมีชนิดตดิตั้งภายในตู้

2303639004110028 ชุดลา้งตวัลา้งตาฉกุเฉนิ

2303639004110029 เวที ขนาด 2400x9000x700 มม.

2303639004110030 เวที ขนาด 2400x4800x200 มม.

2303639004110031 ชุดฝกึระบบการวางแผนการจัดการผลติ

2303639004110032 ตู้กรองอากาศให้บริสทุธิ์

2303639004110033 โตะ๊ช่างแตง่

2303639004110034 จักรเย็บผา้ไฟฟ้า

2303639004110035 รถแทรกเตอร์

2303639004110036 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด4800x1200 มม.

2303639004110037 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด400x4800x1200 มม.

2303639004420001 อาคารปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์

2303639005 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



2303639005000000 รายการงบประจ า

2303639005110000 ครุภัณฑ์ทีมี่ราคาตอ่หน่วยต่ ากวา่ 1 ลา้นบาท

2303639005110001 เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดบัศนูย์บริการ แบบที ่3

2303639005110002 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเสน้ทแยงมุม 120 นิว้

2303639005110003 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ส ีแบบ Network

2303639005110004 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ ากวา่ 24,000 บีทียู

2303639005110005 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ ากวา่ 30,000 บีทียู

2303639005110006 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ ากวา่ 36,000 บีทียู

2303639005110007 โทรทัศน์ส ีแอล อี ด ี(LED TV)3840 x 2100 พิกเซล

2303639005110008 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่นชนิดตดิผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 9,000 บีทียู

2303639005110009 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที ่1

2303639005110010 เคร่ืองมัลตมีิเดยีโปรเจคเตอร์ระดบั SVGA ขนาดไม่น้อยกวา่3,200 ANSI Lumens

2303639005110011 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่นชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 13,000 บีทียู

2303639005110012 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่นชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 19,500 บีทียู

2303639005110013 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่นชนิดตดิผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู

2303639005110014 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่นชนิดตดิผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

2303639005110015 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่นชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 60,000 บีทียู

2303639005110016 โตะ๊ท างานเหลก็

2303639005110017 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสว่นชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 40,000 บีทียู

2303639005110018 เคร่ืองมัลตมีิเดยีโปรเจคเตอร์ระดบั XGA ขนาดไม่น้อยกวา่6,000 ANSI Lumens

2303639005110019 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวด าชนิด Network แบบที ่1(27 หน้า/นาท)ี

2303639005110020 เก้าอ้ีพักคอย 4 ทีน่ัง่

2303639005110021 ซอฟตแ์วร์ลขิสทิธิ์ (Microsoft EESDesktop Package (Renew))

2303639005110022 ชุดโตะ๊นักเรียนประถมศกึษาพร้อมเก้าอ้ี

2303639005110023 ระบบรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตฯ

2303639005110024 พัดลมระบายอากาศชนิดติดฝ้า 6นิ้ว อัตราระบายอากาศ ไม่ต่ ากว่า100 ลบ.ฟ./นาที พร้อมท่อลมอ่อนและหน้ากากครอบปลายท่อ

2303639005110025 พัดลมระบายอากาศชนดิตดิผนงัพัดลมแบบใบพัด ขนาด 10นิ้วอัตราระบายอากาศ ไม่ต่ ากว่า500 ลบ.ฟ./นาที

2303639005110026 พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมชนดิตดิผนงัแรงดนัสงู มอเตอร์ขบัตรง อัตราระบายอากาศ ไม่ต่ ากว่า2,000 ลบ.ฟ./นาที

2303639005110027 พัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรมชนดิตดิผนงัแรงดนัสงู มอเตอร์ขบัตรง อัตราระบายอากาศ ไม่ต่ ากว่า3,000 ลบ.ฟ./นาที

2303639005110028 พัดลมไหลตามแนวแกน ระบายควัน อัตราการระบายอากาศ ไม่ต่ ากว่า 20,000 ลบ.ฟ./นาทีพร้อมงานท่อลมสังกะสีและอุปกรณ์

2303639005110029 เก้าอ้ีเลคเชอร์ ห้องเรียนบรรยาย

2303639005110030 เก้าอ้ีเลคเชอร์ ห้องเธียร์เตอร์



2303639005110031 เก้าอ้ีเลคเชอร์พร้อมโตะ๊แบบพับได ้ห้องเธียร์เตอร์

2303639005110032 โตะ๊พร้อมเก้าอ้ีอาจารย์ในห้องเรียน

2303639005110033 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟิกและงานตดัตอ่เฉพาะทาง

2303639005110034 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดจิิตอล(ขาว-ด าและส)ี ความเร็ว 30แผน่ตอ่นาที

2303639005110035 แท่นบรรยาย (โพเดยีมอัจฉริยะ)

2303639005110036 เคร่ืองเสยีงประจ าห้องเรียน

2303639005110037 แฟลชหัวกลอ้งเสริมภายนอก

2303639005110038 กลอ้งวงจรปิด แบบอนาลอ็กความละเอียด HD TVI พร้อมอุปกรณ์ตดิตั้ง

2303639005110039 ชุดเคร่ืองเสยีงเคลื่อนที ่แบบลากจูง

2303639005110040 กลอ้งถ่ายวดีโีอ

2303639005110041 เก้าอ้ีส าหรับอาจารย์

2303639005110042 เคร่ืองพิมพ์มัลตฟัิงก์ช่ัน พร้อมหมึกแท้ 4 สี

2303639005110043 ตู้แอมป์เบส

2303639005110044 ตู้แอมป์กีตา้ร์

2303639005110045 ตู้แอมป์คยี์บอร์ด

2303639005110046 กลองชุด

2303639005110047 เปียโนไฟฟ้า

2303639005110048 รถบรรทกุเททา้ยแบบปคิอัพ ชนดิ4 ลอ้ เคร่ืองยนตด์เีซล ปริมาตรความจุกระบอกสบูไม่นอ้ยกว่า1,800 ซีซี

2303639005110049 กลอ้งถ่ายภาพนิง่ ระบบดจิิตอลความละเอียดไม่น้อยกวา่ 24 ลา้นพิกเซล เซ็นเซอร์รับภาพแบบซีมอส

2303639005110050 กลอ้งถ่ายภาพนิง่ ระบบดจิิตอลความละเอียดไม่น้อยกวา่ 24 ลา้นพิกเซล แบบมิลเลอร์เลส

2303639005120001 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์อาคารศนูย์เรียนรวม

2303639005120002 ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร แบบLED FULL COLOR DISPLAY รุ่น P10ขนาด 2.88x4.80 ม.

2303639005120003 รถตดัหญ้าชนิดใบมีดพวงเคร่ืองยนตด์เีซล ไม่น้อยกวา่21.5 แรงม้า 3 สบู 4 จังหวะ

2303639005120004 ระบบโทรศพัท์ภายใน อนาลอ็ก64 วงจร(เฟส2)

2303639005120005 ระบบกลอ้งวงจรปิด แบบ IPจ านวน 40 ตวั

2303639005120006 ครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องควบคมุคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center)

2303639005420001 หอพักนักศกึษา

2303639005420002 ก่อสร้างประตรูะบายน้ าดว้ยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

2303639005420003 ก่อสร้างเสาไฟฟ้าสอ่งสนามฟุตบอล 1,200 LUX (2 เสา)

2303639005700001 คา่ใช้จ่ายในการประกันคณุภาพการศกึษา

2303639006 ผลงานการให้บริการวิชาการ

2303639006700001 คา่ใช้จ่ายโครงการอนุรักษพั์นธุกรรมพืช


