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2303614006 รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต
2303614006000000 รายการงบประจ า
2303614006500001 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
2303636001 ผลงานการให้บริการวิชาการ
2303636001500001 เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
2303636003 ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2303636003110000 ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2303636003110001 ตู้ปลอดเช้ือ 
2303636003110002 หุน่จ าลองเด็กฝึกปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน (หญิง)
2303636003110003 โมเดลบาดแผลจ าลอง (MultipleCasualty) 
2303636003110004 เคร่ืองวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง
2303636003110005 ชุดฝึกการ Choking แบบสวมใส่
2303636003110006 หุน่ช่วยฟืน้คืนชีพทารก
2303636003110007 ชุดไมโครโฟนส าหรับประชุม 12 ทีน่ั่ง
2303636003110008 เก้าอี้หอประชุม
2303636003110009 เคร่ืองกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน
2303636003110010 หุน่ฝึกการปฏิบัติการช่วยชีวิตทารกแรกเกิดขั้นสูง
2303636003110011 ตู้อบความร้อน
2303636003110012 หุน่ Choking ทารก
2303636003110013 หุน่ฝึกการดูแลแผลผ่าตัดและฝึกทักษะการพันแผล
2303636003110014 หุน่แขนฝึกเย็บแผล 
2303636003110015 โมเดลอาหารเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง 
2303636003110016 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 
2303636003110017 ชุดวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าทีค่วามถี่สูง
2303636003110018 เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
2303636003110019 หุน่ขาฝึกการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าทารก
2303636003110020 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2
2303636003110021 ตู้อบพร้อมพัดลมกระจายความร้อน
2303636003110022 โต๊ะท างานเข้ามุมพร้อมเก้าอี้
2303636003110023 หุน่จ าลองเด็กฝึกปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน (ชาย)
2303636003110024 โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 600x1,200x750 มม.
2303636003110025 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติ
2303636003110026 เคร่ืองคอมพิวเตอร์การเรียนการสอนเฉพาะทาง
2303636003110027 หุน่ฝึกการสวนปัสสาวะในเพศชาย แบบโปร่งใส
2303636003110028 เตาเผาเซรามิกอุณหภูมิสูง 1,700 องศาเซลเซียส
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2303636003110029 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
2303636003110030 หุน่ฝึกการซ่อมฝีเย็บ
2303636003110031 หุน่ขาฝึกการเย็บแผล
2303636003500001 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
2303636004 ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2303636004500001 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
2303636005 ผู้สําเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์
2303636005110000 ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท
2303636005110001 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์MicrosoftCampus Agreement (Renew) ระยะเวลา 1 ปี
2303636005110002 ชุดไมโครโฟนห้องประชุมใหญ่
2303636005110003 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนเฉพาะทาง 
2303636005110004 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 
2303636005110005 ครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2303636005110006 จอแสดงภาพแบบสัมผัส ขนาด 65 นิ้ว 
2303636005110007 ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 
2303636005110008 ระบบบันทึกและถ่ายทอดสดการเรียนการสอน
2303636005110009 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,400 ANSILumens
2303636005110010 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 
2303636005110011 กล้องวีดีโอ
2303636005110012 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาด 6,000 ANSI Lumens 
2303636005120000 ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท
2303636005120001 ครุภัณฑ์ระบบการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบหลายเส้นทาง 
2303636005120002 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารวิทยาศาสตร์ 
2303636005410000 ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วย <10 ล้านบาท
2303636005410001 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคลังน้ ามัน (วังสวนบ้านแก้วในสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรม

ราชินีในรัชกาลท่ี 7)

2303636005410002 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองช่าง (วังสวนบ้านแก้วในสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี
ในรัชกาลท่ี 7)

2303636005410003 งานทาสีอาคารเรียน 
2303636005410004 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2303636005420001 หอพักนักศึกษา 
2303636005420002 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 
2303636005420003 งานปรับปรุงซ่อมแซมพระต าหนักแดงและพระต าหนักน้อย (วังสวนบ้านแก้วในสมเด็จพระนางเจ้า

ร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที ่7)

2303636005420004 ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าประปา 
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2303636005420005 สถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลต์
2303636005420006 งานปรับปรุงซ่อมแซมพระต าหนักเทา (วังสวนบ้านแก้วในสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี

ในรัชกาลท่ี 7)

2303636005500001 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
2303637015 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน
2303637015500001 เงินอุดหนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2303643017 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
2303643017500001 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2303643017500002 ค่าอุปกรณ์การเรียน
2303643017500003 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
2303643017500004 ค่าหนังสือเรียน
2303643017500005 ค่าจัดการเรียนการสอน



6410100 งบบุคลากร 6411100 งบบุคลากร
6410110 งบกลางเงินเดือน 6411110 เงินเดือน

6411120 ค่าจ้างประจ า
6411130 ค่าจ้างชั่วคราว
6411140 ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง
6411150 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6410200 งบด าเนินงาน 6411200 งบด าเนินงาน
6410210 งบกลางค่าตอบแทน 6411210 ค่าตอบแทน
6410220 งบกลางค่าใช้สอย 6411220 ค่าใช้สอย

6411230 ค่าวัสดุ
6411240 ค่าสาธารณูปโภค

6410310 งบกลางครุภัณฑ์ 6411310 งบลงทุน ครุภัณฑ์
6410320 งบกลางทีด่นิ อาคาร/สิ่งก่อสร้าง 6411320 งบลงทุน ทีด่นิ อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
6410410 งบกลางอุดหนุนทัว่ไป 6411410 งบอุดหนุนทัว่ไป

6411420 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
6410500 งบกลางรายจ่ายอ่ืน 6411500 งบรายจ่ายอ่ืน

รหัสแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2564 ( งบกลางและเงินในงบประมาณ )
งบกลาง เงินในงบประมาณ - ของส่วนราชการ


