
     โครงการที ่1 : โครงการเตรยีมความพรอ้ม งบเงนิอุดหนุน 1. เงนิอุดหนุนทัว่ไป แหล่งของเงิน 3,905,000

สู่ประชาคมอาเซียน [2013191010]       1.1 เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรยีมความพรอ้มสู่ [5811410] 3,905,000

          -  รหัสงบประมาณ ประชาคมอาเซียน 3,905,000

2013191010500001  - คณะครุศาสตร์ 100,000

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600J3497  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 720,000

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  - คณะวิทยาการจดัการ 471,600

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360,000

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270,000

 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 275,000

 - ส านักวิทยบริการ 90,000

 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 470,000

 - ศูนย์ภาษา 999,400

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.บางระจนั 40,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.เดิมบางนางบวช 39,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ตาคลี 30,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ชัยบาดาล 40,000

รวมทัง้สิ้น 3,905,000

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ด าเนินตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน      [        ]

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ



2

     ผลผลิตที ่1 : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้าน งบบุคลากร เงนิเดือนและค่าจ้างประจ า  25,211,500

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  [2013104001] 1. เงนิเดือน 22,194,900

          -  รหัสงบประมาณ 1.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 1,798,800     

2013104001000000 1.2 เงินเดือนอาจารย์ 18,597,300   

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600J3491 1.3 เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ 1,462,800     

จดัการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.4 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 336,000       

2. ค่าจ้างประจ า - -                 

3. ค่าจ้างช่ัวคราว 1,905,200

3.1 อาจารย์ผู้สอนวุฒิปริญญาโท  1,905,200     

4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,111,400

4.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,111,400     

งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 15,981,000

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 13,621,100

 1. ค่าตอบแทน 2,859,860

1.1 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 1,929,600     

1.2 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ฯ 325,960       

1.3 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรม 188,100       

1.4 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 380,200       

1.5 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา

อ.ชัยบาดาล

7,200          

1.6 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 28,800

2. ค่าใช้สอย 7,354,780

2.1 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 2,152,500     

2.2 ค่าจา้งเหมาดูแลลิฟท์โดยสาร 360,000       

2.3 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ฯ 1,941,370

2.4 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 651,360

2.5 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 981,850

2.6 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ 200,000

2.7 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา

อ.ชัยบาดาล

48,000

2.8 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา

อ.เดิมบางนางบวช

54,200

2.9 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา

อ.ตาคลี

50,000

2.10 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา

อ.บางระจนั

10,000

2.11 ค่าใช้จา่ยในสัมมนาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 905,500

แหล่งของเงิน

[5811110]

จ านวนเงนิผลผลิต หมวดรายจ่าย รหัสรายจ่ายกิจกรรม

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา      [        ]

แหล่งของเงิน

[5811150]

แหล่งของเงิน

[5811220]

แหล่งของเงิน

[5811130]

แหล่งของเงิน

[5811210]
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จ านวนเงนิผลผลิต หมวดรายจ่าย รหัสรายจ่ายกิจกรรม

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา      [        ]

 3. ค่าวัสดุ 3,406,460

 3.1 ค่าวัสดุการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 1,523,770

3.2 ค่าวัสดุการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 354,840

3.3 ค่าวัสดุการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 913,450

3.4 ค่าวัสดุการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 292,600

3.5 ค่าวัสดุการศึกษาหน่วยจดัการศึกษา อ.ชัยบาดาล 9,600

3.6 ค่าวัสดุการศึกษาหน่วยจดัการศึกษา อ.เดิมบางนางบวช 138,400

3.7 ค่าวัสดุการศึกษาหน่วยจดัการศึกษา อ.ตาคลี 118,100

3.8 ค่าวัสดุการศึกษาหน่วยจดัการศึกษา อ.บางระจนั 31,000

3.9 ค่าวัสดุในการสัมมนาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 24,700

4. ค่าสาธารณปูโภค 2,359,900

      4.1 ค่าโทรศัพท์ 200,000

      4.2 ค่าน้ าประปา 200,000

     4.3 ค่าไฟฟ้า 1,959,900

          -  รหัสงบประมาณ งบลงทุน ค่าครภัุณฑ์ ทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 33,210,600

 1. ค่าครภัุณฑ์ 17,761,000

2013104001110000 1.1 ครภัุณฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

รวม 27 รายการ

5,925,800

2013104001110001 คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองพิมพ์ Laser 3D 1 เคร่ือง ทนส. 41,000        

2013104001110002 คอมพิวเตอร์  - อุปกรณ์จดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 1 เคร่ือง ทนส. 850,000       

2013104001110003 การศึกษา  - เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 2 เคร่ือง วทน. 180,000       

2013104001110004 การศึกษา  - ตู้อบความร้อน 1 เคร่ือง วทน. 188,200       

2013104001110005 การศึกษา  - ชุดปฎิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ยนต์ 5 ชุด ทนส. 325,000       

2013104001110006 การศึกษา  - ชุดทดลองการเคล่ือนที่แบบเส้นตรง 1 ชุด ศูนย์วิทย์ฯ 367,000       

2013104001110007 การศึกษา  - ชุดทดลองเคร่ืองมือวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ชุด ทนอ. 226,600       

2013104001110008 การศึกษา  - ตู้อบพืช 1 เคร่ือง วทน. 300,000       

2013104001110009 การศึกษา  - สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เคร่ือง วทน. 250,000       

2013104001110010 การศึกษา  - ตู้ดูดความชื้น 1 เคร่ือง วทน. 50,000        

2013104001110011 การศึกษา  - เคร่ืองพาสเจอร์ไรส์ 1 เคร่ือง วทน. 100,000       

2013104001110012 การศึกษา  - Geiger muller counter 2 เคร่ือง วทน. 60,000        

2013104001110013 การศึกษา  - ตู้เย็นเก็บสารเคมี 1 ตู้ วทน. 300,000       

2013104001110014 การศึกษา  - ที่ดูดปล่อยสารละลายแบบช่องเดียว 1 ชุด วทน. 40,000        

2013104001110015 การศึกษา  - ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด สถาบันวิจยั 55,000        

2013104001110016 การศึกษา  - เคร่ืองตัดหญ้า 6 เคร่ือง สถาบันวิจยั 60,000        

2013104001110017 การศึกษา  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย

กว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เคร่ือง

สถาบันวิจยั 32,900        

2013104001110018 การศึกษา  - เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 1 เคร่ือง สถาบันวิจยั 15,000        

2013104001110019 การศึกษา  - ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 4 ตู้ สถาบันวิจยั 17,200        

2013104001110020 การศึกษา  - เคร่ืองกรองน้ า 1 ชุด สถาบันวิจยั 80,000        

2013104001110021 การศึกษา  - โต๊ะ เก้าอี้ ประจ าอาคาร 1 ชุด สถาบันวิจยั 304,200       

2013104001110022
การศึกษา

 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 

100 นิ้ว 1 จอ

สถาบันวิจยั 9,900          

2013104001110023 การศึกษา  - โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 42 นิ้ว 1 เคร่ือง สถาบันวิจยั 29,800        

2013104001110024 การศึกษา  - เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ 1 เคร่ือง สถาบันวิจยั 33,000        

แหล่งของเงิน

[5811240]

แหล่งของเงิน

[5811310]

แหล่งของเงิน

[5811230]
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จ านวนเงนิผลผลิต หมวดรายจ่าย รหัสรายจ่ายกิจกรรม

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา      [        ]

2013104001110025 การศึกษา  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ส าหรับงานประมวลผล 2 

เคร่ือง

สถาบันวิจยั 50,000        

2013104001110026 การศึกษา  - เคร่ืองชั่ง 1 ต าแหน่ง 1 เคร่ือง สถาบันวิจยั 10,000        

2013104001110027 การศึกษา  - เคร่ืองชั่ง 3 ต าแหน่ง 1 เคร่ือง สถาบันวิจยั 32,000        

2013104001110028 การศึกษา  - เคร่ืองแพ็คสูญญากาศ บรรจภัุณฑ์ส าหรับผักและ

ข้าวสารปลอดภัย 1 เคร่ือง

สถาบันวิจยั 50,000        

2013104001110029 การศึกษา  - โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างล้าง 2 ตัว สถาบันวิจยั 90,000        

2013104001110030 การศึกษา  - เคร่ืองสับย่อยพืชสด 1 เคร่ือง สถาบันวิจยั 40,000        

2013104001110031 การศึกษา  - เคร่ืองผสมปุย๋แนวนอน 1 เคร่ือง สถาบันวิจยั 40,000        

2013104001110032 การศึกษา  - เคร่ืองบดและอัดเม็ดปุย๋ 1 เคร่ือง สถาบันวิจยั 55,000        

2013104001110033 การศึกษา  - เคร่ืองสีข้าว ขนาดเล็ก 2 เคร่ือง สถาบันวิจยั 60,000        

2013104001110034 การศึกษา  - เคร่ืองวัดความชื้นข้าวเปลือก 2 เคร่ือง สถาบันวิจยั 26,000        

2013104001110035 การศึกษา  - แทรกเตอร์ขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์เสริม 1 คัน สถาบันวิจยั 600,000       

2013104001110036 การศึกษา  - รถไถเดินตาม 2 คัน สถาบันวิจยั 140,000       

2013104001110037 การศึกษา  - เคร่ืองสูบน้ า 3 เคร่ือง สถาบันวิจยั 240,000       

2013104001110038 การศึกษา  - ตู้เย็น 4 องศา ขนาด 12 คิว 2 เคร่ือง สถาบันวิจยั 26,000        

2013104001110039 การศึกษา  - ตู้อบลมร้อนขนาด 40 ลิตร 1 เคร่ือง สถาบันวิจยั 62,000        

2013104001110040 วิทยาศาสตร์  - กล้องจลุทรรศน์ 2 กล้อง วทน.+ศูนย์วิทย์ฯ 490,000       

1.2 คุรภัณฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท           

  รวม 7 รายการ

11,835,200  

2013104001120001 คอมพิวเตอร์  - ชุดโปรแกรมระบบตรวจสอบสิทธ์ิก่อนเข้าใช้งาน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ชุด

นวัตกรรม 1,450,000    

2013104001120002 งานบ้านงานครัว  - เคร่ืองกรองน้ า 1 ชุด ศูนย์วิทย์ฯ 1,300,000    

2013104001120003 การศึกษา  - ชุดฝึกแขนกล 1 ชุด ทนอ. 1,500,000    

2013104001120004 การศึกษา  - ชุดปฎิบัติการถ่ายทอดสดและตัดต่อวิดิทัศน์ 1 ชุด ทนส. 1,985,200    

2013104001120005 การศึกษา  - ชุดทดลองสายส่งก าลังไฟฟ้า 1 ชุด ทนอ. 2,500,000    

2013104001120006 การศึกษา  - ชุดควบคุมสมองกลอัจฉริยะ 1 ชุด ทนอ. 1,400,000    

2013104001120007 การศึกษา  - เคร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอย 1 เคร่ือง วทน. 1,700,000    

2. ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 15,449,600  

2013104001410000 2.1 สิ่งก่อสรา้งปีเดียวทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้าน

บาท

4,711,600   

2013104001410001  - ปรับปรุงอาคารเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 งาน ทนอ. 2,891,600     

2013104001410002  - ค่าจา้งเหมาจดัท าโรงเพาะกล้า และโรงเรือนเพือ่การ

ผลิต 1 หลัง

สถาบันวิจยั

520,000       

2013104001410003  - ค่าจา้งเหมาจดัท าโรงเรือนผลิตปุย๋อินทรีย์ 1 หลัง สถาบันวิจยั 300,000       

2013104001410004  - ค่าจา้งเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 10 หลัง สถาบันวิจยั 1,000,000     

2.2 สิ่งก่อสรา้งปีเดียวทีม่ีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้าน 10,738,000  

2013104001420001  - ค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน 1 หลัง

สถาบันวิจยั 10,738,000   

แหล่งของเงิน

[5811320]
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จ านวนเงนิผลผลิต หมวดรายจ่าย รหัสรายจ่ายกิจกรรม

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา      [        ]

          -  รหัสงบประมาณ งบเงนิอุดหนุน 1. เงนิอุดหนุนทัว่ไป แหล่งของเงิน 79,803,400

2013104001500001  1.1 ค่าใช้จา่ยบุคลากร [5811410] 79,803,400

(1) เงินเดือน 79,803,400

- อาจารย์วุฒิปริญญาเอก    

- อาจารย์วุฒิปริญญาโท      

- เจา้หน้าที่วุฒิปริญญาตรี  

          -  รหัสงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน แหล่งของเงิน 5,500,000

2013104001700001 1. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา [5811500] 500,000

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82,000

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52,000

 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 52,000

 - ส านักงานอธิการบดี 25,000

 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,000

 - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 12,000

 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 17,000

 - ส านักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 255,000

2013104001700003 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์

และวิทยาศาสตรป์ระยุกต์
5,000,000

   - พัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 400,000

  - พัฒนาการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 400,000

  - พัฒนาการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 400,000

  - สนับสนุนการบริหารจดัการส่วนกลาง 2,800,000

   - ด าเนินกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์ 1,000,000

รวมทัง้สิ้น 159,706,500

79,803,400
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     ผลผลิตที ่2 : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้าน งบบุคลากร รายการงบประจ า  48,135,900

สังคมศาสตร ์ [2013104006] 1. เงนิเดือน 40,082,000

          -  รหัสงบประมาณ 1.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 3,550,800

2013104006000000 1.2 เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ 2,878,800

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600J3493 1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 672,000

จดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 1.4 เงินเดือน 32,980,400

2. ค่าจ้างประจ า 3,951,100

2.1 อัตราเดิม 3,727,400

2.2 เงินช่วยเหลือครองชีพพิเศษ -              

2.3 เงินเพิม่ค่าจา้ง 223,700

 3. ค่าจ้างช่ัวคราว 2,267,800

 3.1 อาจารย์ผู้สอนวุฒิปริญญาโท 2,267,800

 4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,835,000

 4.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,835,000

งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน  33,352,000

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 29,852,000

 1. ค่าตอบแทน 10,521,840

1.1 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 6,884,400

1.2 ค่าเช่าบ้าน 744,000

 1.3 เงินตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง 1,905,600

1.4 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมคณะครุศาสตร์ 30,200

1.5 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ 821,600

1.6 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมคณะวิทยาการจดัการ 44,400

1.7 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 9,000

1.8 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ฯ 3,600

1.9 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา อ.ชัยบาดาล 50,000

1.10 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา อ.ตาคลี 5,280

1.11 ค่าตอบแทนการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา อ.บางระจนั 9,360

1.12 ค่าตอบแทนในสัมมนาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 14,400

2. ค่าใช้สอย 15,606,200

2.1 ค่าประกันสังคม 4,000,000

2.2 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 1,247,000

2.3 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 7,551,800

2.4 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะครุศาสตร์ 448,930

2.5 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ 1,227,250

2.6 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะวิทยาการจดัการ 484,390

2.7 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109,400

2.8 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 104,950

ผลผลิต รหัสรายจ่ายหมวดรายจ่าย กิจกรรม จ านวนเงนิ

แหล่งของเงิน

[5811220]

แหล่งของเงิน

[5811110]

แหล่งของเงิน

[5811120]

แหล่งของเงิน

[5811150]

แหล่งของเงิน

[5811210]

แหล่งของเงิน

[5811130]

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา      [        ]
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ผลผลิต รหัสรายจ่ายหมวดรายจ่าย กิจกรรม จ านวนเงนิ

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา      [        ]

2.9 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 72,330

2.10 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา อ.ชัยบาดาล 42,450

2.11 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา อ.เดิม

บางนางบวช

81,970

2.12 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา อ.ตาคลี 66,170

2.13 ค่าใช้สอยการด าเนินกิจกรรมหน่วยจดัการศึกษา อ.บางระจนั 56,760

2.14 ค่าใช้สอยในการด าเนินกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากร

112,800

3. ค่าวัสดุ 3,723,960

3.1 ค่าวัสดุการซ่อมแซมยานพาหนะ 300,000

3.2 ค่าวัสดุการศึกษาคณะครุศาสตร์ 1,016,180

3.3 ค่าวัสดุการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 432,900

3.4 ค่าวัสดุการศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 1,553,200

3.5 ค่าวัสดุการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 102,180

3.6 ค่าวัสดุการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,640

3.7 ค่าวัสดุการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,000

3.8 ค่าวัสดุการศึกษาหน่วยจดัการศึกษา  อ.ชับาดาล 42,350

3.9 ค่าวัสดุการศึกษาหน่วยจดัการศึกษา  อ.เดิมบางนางบวช 107,000

3.10 ค่าวัสดุการศึกษาหน่วยจดัการศึกษา  อ.ตาคลี 88,020

3.11 ค่าวัสดุการศึกษาหน่วยจดัการศึกษา  อ.บางระจนั 59,690

3.12 ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมพัฒนา

บุคลากร 15,800

4. ค่าสาธารณปูโภค 3,500,000

     4.1 ค่าโทรศัพท์ 200,000

     4.2 ค่าน้ าประปา 200,000

     4.3 ค่าไฟฟ้า 3,100,000

งบลงทุน ค่าครภัุณฑ์ ทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 104,234,700

          -  รหัสงบประมาณ 1. ค่าครภัุณฑ์ 10,516,900  

2013104006110000 1.1 ครภัุณฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท

รวม 36 รายการ

10,516,900  

2013104006110001 ส านักงาน  - เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน 

ขนาด 24,000 บีทียู 10 เคร่ือง

สวท. 330,000       

2013104006110002 ส านักงาน  - เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอล 2 เคร่ือง สนอ. 360,000       

2013104006110003 ส านักงาน  - ตู้ใส่ส่ือส่ิงพิมพ์และเผยแพร่ 1 ตู้ ศวธ. 28,500         

2013104006110004 ส านักงาน  - ตู้โชว์กระจกเวียปี 1 ตู้ ศวธ. 35,000         

2013104006110005 คอมพิวเตอร์  - เคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับ E-Book 1 เคร่ือง สวท. 134,000       

2013104006110006 โฆษณาฯ  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า

 3,000 ANSI Lumens 17 เคร่ือง

ครศ.10

+มนษ.7

559,300       

2013104006110007 โฆษณาฯ  - เลนส์มุมกว้าง 1 ตัว สนอ. 40,000         

2013104006110008 โฆษณาฯ  - ชุดเคร่ืองรับระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 5 ชุด สนอ. 325,000       

แหล่งของเงิน

[5811310]

แหล่งของเงิน

[5811240]

แหล่งของเงิน

[5811230]
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ผลผลิต รหัสรายจ่ายหมวดรายจ่าย กิจกรรม จ านวนเงนิ

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา      [        ]

2013104006110009 โฆษณาฯ  - ขาต้ังกล้องประเภทขาเด่ียว 1 ตัว สนอ. 25,000         

2013104006110010 โฆษณาฯ  - อุปกรณ์เชื่อมต่อแบตเตอร่ีแบบพกพา 2 ชุด สนอ. 50,000         

2013104006110011 โฆษณาฯ  - แฟลชกล้องถ่ายภาพ DSLR 2 ตัว สนอ. 50,000         

2013104006110012 โฆษณาฯ  - ไฟวิดีโอ 1 ตัว สนอ. 25,000         

2013104006110013 โฆษณาฯ  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 มิติ 1 เคร่ือง สวท. 68,000         

2013104006110014 การศึกษา  - ชุดปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพครู 1 ชุด ครศ. 240,600       

2013104006110015 การศึกษา  - ชุดปฏิบัติห้องเรียนคุณภาพสู่มาตราฐานสากล 1 ชุด วจก. 200,000       

2013104006110016 การศึกษา  - ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้งานด้านการจดัการแบบมืออาชีพ 1

 ชุด

วจก. 99,500         

2013104006110017 ไฟฟ้าและวิทยุ  - สกอร์บอร์ดดิจติอล 2 บอร์ด ครศ. 150,000       

1.2 คุรภัณฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท 

รวม 2 รายการ

2013104006120001 ส านักงาน  - ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ สวท. 6,500,000     

2013104006120002 ยานพาหนะฯ  - รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน สนอ. 1,297,000     

2. ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง 93,717,800  

2013104006410000 2.1 สิ่งก่อสรา้งทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 93,717,800  

2013104006410001  - ปรับปรุงห้องสังเกตุการสอนจติวิทยา 1 งาน ครศ 810,500        

2013104006410002  - ปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 1 งาน ครศ 552,000        

2013104006410003  - ปรับปรุงบ้านพัก 1 งาน สนอ. 6,155,300     

2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสรา้งประกอบ

(1) สิ่งก่อสรา้งผูกพันงบประมาณ รวม 1 รายการ

2013104006420001  - อาคารบรรยายรวมและหอประชุม สนอ. 86,200,000    

          -  รหัสงบประมาณ เงนิอุดหนุน 1. เงนิอุดหนุนทัว่ไป แหล่งของเงิน
 57,513,700
2013104006500001 1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จา่ยบุคลากร [5811410] 57,513,700

           - อาจารย์วุฒิปริญญาเอก   

           - อาจารย์วุฒิปริญญาโท    

           - เจา้หน้าที่วุฒิปริญญาตรี  

57,513,700

แหล่งของเงิน

[5811320]
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ผลผลิต รหัสรายจ่ายหมวดรายจ่าย กิจกรรม จ านวนเงนิ

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา      [        ]

          -  รหัสงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน แหล่งของเงิน 4,754,000

2013104006700001 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบรกิาร [5811500] 4,254,000
 - คณะครุศาสตร์ 200,000

 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200,000

 - คณะวิทยาการจดัการ 200,000

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200,000

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200,000

 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000

 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,654,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.บางระจนั 100,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.เดิมบางนางบวช 100,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ตาคลี 100,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ชัยบาดาล 100,000

2013104006700002 2. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 500,000

 - ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5,000

 - คณะครุศาสตร์ 57,000

 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 102,000

 - คณะวิทยาการจดัการ 87,000

 - ศูนย์ภาษา 2,500

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.บางระจนั 10,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.เดิมบางนางบวช 10,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ตาคลี 10,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ชัยบาดาล 10,000

 - ส านักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 199,000

 - ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 2,500

 - ส านักงานประสานงานบัณฑิต 5,000

   

รวมทัง้สิ้น 247,990,300
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     ผลผลิตที ่3 : ผลงานการบรกิารวิชาการ งบเงนิอุดหนุน 1. เงนิอุดหนุนทัว่ไป แหล่งของเงิน 3,992,500

[2013104002]       1.1 เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบรกิารวิชาการ [5811410] 3,992,500

          -  รหัสงบประมาณ  - คณะครุศาสตร์ 300,000

2013104002500001  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 630,000

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600J3492  - คณะวิทยาการจดัการ 580,000

เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 540,000

 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 472,000

 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 340,000

 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 120,000

 - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 120,000

 - สถาบันวิจยัและพัฒนา 320,000

 - ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 310,500

 - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 20,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.บางระจนั 60,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.เดิมบางนางบวช 60,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ตาคลี 60,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ชัยบาดาล 60,000

          -  รหัสงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน แหล่งของเงิน 1,500,000

2013104002700001 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู [5811500] 1,500,000

 1.1 จดัอบรม/พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,500,000

 - คณะครุศาสตร์ 1,200,000

 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100,000

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000

 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000

รวมทัง้สิ้น 5,492,500

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา      [        ]
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     โครงการที ่1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน [2013189007] งบเงนิอุดหนุน 9,829,600

          -  รหัสงบประมาณ 1. เงนิอุดหนุนทัว่ไป แหล่งของเงิน 9,829,600

2013189007500001     1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน [5811410] 9,829,600

2013189007500002           - ค่าหนังสือเรียน 1,515,000

2013189007500003           - ค่าอุปกรณ์การเรียน 664,700

2013189007500004           - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 740,900

2013189007500005           - ค่าจดัการเรียนการสอน 5,522,900

2013189007500006           - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  1,386,100

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600J3496  

การสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

รวมทัง้สิ้น 9,829,600

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    [        ]



12

     ผลผลิตที ่1 : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม งบเงนิอุดหนุน 1. เงนิอุดหนุนทัว่ไป แหล่งของเงิน 3,323,000

[2013105003]  1.1 เงนิอุดหนุนค่าใช้จ่ายท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม [5811410] 3,323,000

          -  รหัสงบประมาณ - คณะครุศาสตร์ 80,000

2013105003500001 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 306,400

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600J3494 - คณะวิทยาการจดัการ  229,600

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  192,000

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  76,800

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  128,000

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 65,600

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2,064,600

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.บางระจนั 50,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.เดิมบางนางบวช 50,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ตาคลี 30,000

 - หน่วยจดัการศึกษานอกที่ต้ัง อ.ชัยบาดาล 50,000

รวมทัง้สิ้น 3,323,000

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม      [        ]
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     ผลผลิตที ่1 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรา้งองค์ความรู้   

[2013160005] งบเงนิอุดหนุน 1. เงนิอุดหนุนทัว่ไป 8,949,400

          -  รหัสงบประมาณ     1.1 เงนิอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรา้งองค์ความรู้ 8,949,400

2013160005500001 1. โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
2,970,000  

2. โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในแขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2,239,400  

3. โครงการการลดความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้สารสกัด

ธรรมชาติ

300,000    

4. โครงการการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งต้นน้ า

และล าน้ ามวกเหล็กอย่างย่ังยืน

750,000    

5. โครงการการพัฒนาจดุหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ในลุ่มน้ าลพบุรี เพือ่สร้างคุณค่าและเพิม่มูลค่าของแหล่งท่องเที่ยว

700,000    

6. โครงการการก าจดัสีย้อมจากน้ าเสียสีย้อมผ้าในอุตสาหกรรม

ครัวเรือนด้วยเพอร์ไลต์ลพบุรี

150,000    

7. โครงการการพัฒนาเคร่ืองช่วยฟังระบบโปรแกรมกึ่งดิจติอลแบบ

พกพาส าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

120,000    

8. โครงการเคร่ืองจา่ยน้ าอัตโนมัติด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์ส าหรับ

เกษตรกรโดยใช้โซล่าเซลล์และกังหันน้ าผลิตไฟฟ้า

    180,000

9. โครงการระบบตรวจจบัการล้มและแจง้เตือนการเข้าถึงพืน้ที่เส่ียง

อันตรายของผู้สูงอายุภายในบ้านด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพและ

วีดิทัศน์ ผ่านระบบเครือข่ายกล้องวีดิทัศน์

120,000    

10.โครงการประยุกต์ใช้สารสกัดจากแกลบข้าวเพือ่ลดมลพิษสารเคมี

ตกค้างในพืน้ที่เกษตรกรรม

150,000    

11.โครงการรูปแบบการบริหารจดัการสถาบันการจดัการเงินทุนชุมชน

ในเขตภาคกลางตอนบน (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง)

120,000    

12.โครงการกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยใช้กล

ยุทธ์กิจกรรมการเชียร์กีฬา

120,000    

13.โครงการการเพิม่มูลค่าดินสอพองโดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธ

พันธ์ในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล

170,000    

14.โครงการการจดัการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่ม

เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษในจงัหวัดชัยนาท

120,000    

15.โครงการการจดัการการส่ือสารเพือ่พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว

ชุมชนในจงัหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี

120,000    

16.โครงการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพือ่เสริมสร้างศักยภาพเด็กปฐมวัย

ด้วยชุดการสอนแบบโครงการและอายตนะ 6

140,000    

17.โครงการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าส าเร็จรูปบ้าน

แม่ลาต าบลแม่ลา อ าเภอบางระจนั จงัหวัดสิงห์บุรี: ด้วย

กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

120,000    

         - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600J3495

ด าเนินงานวิจยัเพือ่สร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่

ผลงานวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ 

น าผลการวิจยัไปใช้ในการเรียนการสอน

รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ

แหล่งของเงิน

[5811410]

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา     [        ]

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม
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รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบุรี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต้์นทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)      

แผนงาน  :  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา     [        ]

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม

18.โครงการการจดัการความรู้และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพือ่การ

จดัการอุทกภัยอย่างเป็นระบบและย่ังยืนโดยชุมชนขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลพุคา อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวัดลพบุรี

120,000    

19.การจดัการโลจสิติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติ

พันธ์ุลาวแง้ว จงัหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี

120,000    

20.โครงการการเฝ้าระวังความเส่ียงของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานี

ฐานโทรศัพท์เคล่ือนที่ใน อ.เมือง จ.ลพบุรี

120,000    

รวมทัง้สิ้น 8,949,400


