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ผลผลิต : รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  [2013133007]

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3527 งบบุคลากร งบบุคลากร  73,727,300

รายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 65,798,900

          -  รหัสงบประมาณ 1. เงินเดือน 61,242,600

2013133007000000 1.1 เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 4,460,400     

1.2 เงินประจ าต าแหน่งวชิาการ 3,452,400     

1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 1,008,000     

1.4 เงินเดือน 52,321,800   

2. ค่าจ้างประจ า แหล่งของเงิน

[6111120]

4,556,300   

3. ค่าจ้างชั่วคราว 4,173,000

3.1 อาจารย์ผู้สอนวฒิุปริญญาโท  2,388,000     

3.2 อาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ 1,785,000     

4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,755,400

4.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,755,400     

งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 11,584,000

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11,584,000

 1. ค่าตอบแทน 11,422,000

1.1 ค่าเช่าบ้าน 660,000       

1.2 เงินตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถยนต์ประจ า

ต าแหน่ง
1,905,600     

1.3 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ 8,813,800     

1.4 ค่าตอบแทนพิเศษลูกจา้งประจ าเงินเดือนเต็มขั้น 42,600         

2. ค่าใช้สอย 162,000

2.1 ค่าประกันสังคม 162,000       

          -  รหัสงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 160,506,400

2013133007500001  1. ค่าใช้จา่ยบุคลากร 160,506,400

(1) เงินเดือน 160,506,400

- อาจารย์วฒิุปริญญาเอก    

- อาจารย์วฒิุปริญญาโท      

- เจา้หน้าที่วฒิุปริญญาตรี  
รวมทั้งสิ้น 245,817,700

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงิน

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี

รหัสจงัหวดั P1600(010500) ลพบุรี  รหัสหน่วยงาน 20131 รหัสหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทุน 2013100000
การจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณรายจา่ย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานบุคลากรภาครัฐ   [        ]

160,506,400

แหล่งของเงิน

[6111130]

แหล่งของเงิน

[6111110]

แหล่งของเงิน

[6111150]

แหล่งของเงิน

[6111210]

แหล่งของเงิน

[6111220]

แหล่งของเงิน

[6111410]
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2013134001]

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3528 งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน 13,542,900

จดัการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ แหล่งของเงิน 11,183,000

          -  รหัสงบประมาณ    - ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1,566,500     

2013134001000000   - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,165,500     

  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,298,300     

  - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,526,400     

  - ส านักงานอธกิารบดี 3,626,300     

2. ค่าสาธารณูปโภค 2,359,900

 2.1 ค่าไฟฟ้า 2,359,900

          -  รหัสงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 66,319,800

 1. ค่าครุภัณฑ์ 53,460,200

2013134001110000 1.1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 22,592,400

2013134001110001 ทนอ. โต๊ะพับอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 100 ชุด

การศึกษา

120611

180,000       

2013134001110002 วทน. เคร่ืองนับความถี่พร้อมหัวนับแสง ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 3 ชุด

การศึกษา

120611

266,100       

2013134001110003 ศูนย์นวตักรรม เคร่ือง Fusion Splicer Fiber Opticต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

299,600       

2013134001110004 วทน. เคร่ืองสับผสม ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั

ลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

200,000       

2013134001110005 วทน. ชุดเคร่ืองท าไอศกรีมฮาร์ทเสิร์ฟ แบบที่ 1 ต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

47,000         

2013134001110006 ทนอ. ชุดทดลองโรงไฟฟ้าไอน้ าขนาดเล็ก ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

998,000       

2013134001110007 วทน. อ่างน้ าร้อนควบคุมอุณหภูมิต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

31,800         

2013134001110008 วทน. เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่างแบบต้ังโต๊ะ ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

39,400         

2013134001110009 วทน. เคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิสู์ง ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี

จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

500,000       

2013134001110010 วทน. กระดานเซรามิคไวท์บอร์ดต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

35,400         

2013134001110011 วทน. ตู้อบลมร้อน ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั

ลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

214,000       

2013134001110012 ศูนย์นวตักรรม อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2Switch) ขนาด 24 ช่อง 

แบบที่ 2 ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 

20 เคร่ือง

การศึกษา

120611

480,000       

2013134001110013 วทน. เคร่ืองย่อยสารอินทรีย์แบบ 12ตัวอย่าง ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

80,300         

2013134001110014 วทน. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกวา่

3,300 ANSI Lumens ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี

จงัหวดัลพบุรี 10 เคร่ือง

การศึกษา

120611

299,000       

แหล่งของเงิน

[6111240]

แหล่งของเงิน

[6111310]

ค่าตอบแทน

[6111210]

ค่าใช้สอย

[6111220]

ค่าวสัดุ

[6111230]

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี

รหัสจงัหวดั P1600(010500) ลพบุรี  รหัสหน่วยงาน 20131 รหัสหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทุน 2013100000
การจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณรายจา่ย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      [        ]

จ านวนเงินผลผลิต หมวดรายจ่าย รหัสรายจ่ายกิจกรรม



3

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2013134001]

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี

รหัสจงัหวดั P1600(010500) ลพบุรี  รหัสหน่วยงาน 20131 รหัสหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทุน 2013100000
การจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณรายจา่ย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      [        ]

จ านวนเงินผลผลิต หมวดรายจ่าย รหัสรายจ่ายกิจกรรม

2013134001110015 วทน. ตู้อบลมร้อน, รมควนั และไอน้ าต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

550,000       

2013134001110016 วทน. เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงชนิดล าแสงคู่พร้อมชุดจา่ยสาร

อัตโนมัติ (UV-VISSpectrophotometer) ต าบลทะเลชุบศร

 อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

631,300       

2013134001110017 วทน. เคร่ืองวดัค่าการน าไฟฟ้าในสารละลาย ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 3 เคร่ือง

การศึกษา

120611

112,500       

2013134001110018 วทน. ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการค านวณและวจิยัทางคณิตศาสตร์ต าบล

ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2 ชุด

การศึกษา

120611

800,000       

2013134001110019 วทน. เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ต าแหน่งต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2 เคร่ือง

การศึกษา

120611

120,000       

2013134001110020 ศูนย์วทิฯ เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบดิจติอลอินฟราเรด 

(InfraredThermometer) ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 10 เคร่ือง

การศึกษา

120611

40,000         

2013134001110021 ทนอ. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 2 

kvA ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

363,000       

2013134001110022 ทนส. ชุดตรวจสอบและประเมินผลการสอบ ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

201,000       

2013134001110023 วทน. เคร่ืองท าน้ าบริสุทธิ ์ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี

จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

420,000       

2013134001110024 วทน. เคร่ืองวดัความหวานแบบดิจติอล ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

41,000         

2013134001110025 ศูนย์นวตักรรม ตู้ส าหรับจดัเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต าบลทะเล

ชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 3 ชุด

การศึกษา

120611

390,000       

2013134001110026 วทน. เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่างและไอออนของสารละลาย

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 4 เคร่ือง

การศึกษา

120611

278,400       

2013134001110027 วทน. เคร่ืองปั่นเหวีย่งควบคุมอุณหภูมิแบบต้ังโต๊ะ ต าบลทะเลชุบ

ศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

73,900         

2013134001110028 วทน. ชุดเคร่ืองท าไอศกรีมซอร์ฟเสิร์ฟ แบบที่ 2 ต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

134,000       

2013134001110029 ทนส. ห้องปฏิบัติการ Internet ofThings (IoT) ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ห้อง

การศึกษา

120611

720,400       

2013134001110030 วทน. เคร่ืองบดตัวอย่างความเร็วสูงต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

500,000       

2013134001110031 วทน. เคร่ืองวดัความชื้น อุณหภูมิและค่าการน าไฟฟ้าของดินแบบ

ภาคสนาม ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี

 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

130,000       

2013134001110032 วทน. รีโอสตัท ขนาด 10 โอห์มต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี

 จงัหวดัลพบุรี 3 เคร่ือง

การศึกษา

120611

257,700       

2013134001110033 วทน. อุปกรณ์ตรวจรับด้วยระบบการไหล Flow Injection 

Analisis (FIA) ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั

ลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

195,800       



4

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2013134001]

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี

รหัสจงัหวดั P1600(010500) ลพบุรี  รหัสหน่วยงาน 20131 รหัสหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทุน 2013100000
การจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณรายจา่ย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      [        ]

จ านวนเงินผลผลิต หมวดรายจ่าย รหัสรายจ่ายกิจกรรม

2013134001110034 ทนส. ชุดผ้าม่านและม่านปรับแสงต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

ส านักงาน

120601

117,000       

2013134001110035 ศูนย์วทิฯ ชุดกล้องถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ (Astronomical 

cameraset) ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั

ลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

495,000       

2013134001110036 ทนส. ชุดปฏิบัติประกอบการเรียนการสอน Network และ 

Securityต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี 5 ชุด

การศึกษา

120611

2,500,000     

2013134001110037 วทน. เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลท

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

300,000       

2013134001110038 วทน. เคร่ืองก าเนิดสัญญาณ 60 MHzต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 7 เคร่ือง

การศึกษา

120611

601,300       

2013134001110039 ศูนย์วทิฯ ชุดกล้องโทรทรรศน์แบบโปร่งใส (Transparent 

telescopeset) ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี 6 ชุด

การศึกษา

120611

295,800       

2013134001110040 ศูนย์วทิฯ เคร่ืองอ่านค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลต ต าบลทะเลชุบ

ศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

446,700       

2013134001110041 วทน. + ทนส.

(จดัซ้ือร่วมกัน)

ตู้เอกสารรางเล่ือน ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี

จงัหวดัลพบุรี 2 ชุด

ส านักงาน

120601

280,000       

2013134001110042 ทนส. อุปกรณ์ SAN Switch แบบ FibreChannel ต าบลทะเลชุบ

ศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

800,000       

2013134001110043 วทน. เคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

500,000       

2013134001110044 ศูนย์วทิฯ ดูดควนั ( FUME HOOD ) แบบไฟเบอร์กลาส ต าบลทะเล

ชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 8 ชุด

การศึกษา

120611

2,128,800     

2013134001110045 วทน. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอนแบบ Micro-Teaching 

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

300,000       

2013134001110046 วทน. ตู้ฟักไข่ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1

 ตู้

การศึกษา

120611

40,000         

2013134001110047 วทน. เคร่ืองเขย่าควบคุมอุณหภูมิชนิดเขย่าแบบ Orbital Motion

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

321,000       

2013134001110048 วทน. เตาเผา ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 

เคร่ือง

การศึกษา

120611

390,600       

2013134001110049 ศูนย์วทิฯ เคร่ืองวดัค่าการดูดกลืนแสงพร้อมอุปกรณ์ ต าบลทะเลชุบศร

 อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

317,000       

2013134001110050 วทน. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2 เคร่ือง

ส านักงาน

120601

34,000         

2013134001110051 วทน. เคร่ืองแพคสุญญากาศ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี

จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

120,000       

2013134001110052 ทนอ. เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ความละเอียด wuga ความสวา่ง

ไม่น้อยกวา่ 3,600 ลูเมนท์พร้อมจอฉายภาพ 100 นิ้วต าบล

ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2 เคร่ือง

การศึกษา

120611

87,200         

2013134001110053 ทนส. ชุดไมล์โครโฟนและขาต้ังGimbal Stabilizer ส าหรับงาน

ภาพยนตร์และถ่ายทอดสดต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 5 ชุด

การศึกษา

120611

1,027,500     
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2013134001]

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี

รหัสจงัหวดั P1600(010500) ลพบุรี  รหัสหน่วยงาน 20131 รหัสหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทุน 2013100000
การจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณรายจา่ย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      [        ]

จ านวนเงินผลผลิต หมวดรายจ่าย รหัสรายจ่ายกิจกรรม

2013134001110054 วทน. ดิจติอลสตอเรจออสซิลโลสโคป 30 MHzต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 7 เคร่ือง

การศึกษา

120611

280,700       

2013134001110055 วทน. รีโอสตัท ขนาด 33 โอมห์มต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 3 เคร่ือง

การศึกษา

120611

27,000         

2013134001110056 วทน. เคร่ือง UV-VISSpectropotometer ต าบลทะเลชุบศร 

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

428,000       

2013134001110057 ศูนย์วทิฯ กล้องถ่ายภาพดาวเคราะห์พร้อมชุดวงล้อฟิลเตอร์(Planetary

 Camera) ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดั

ลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

285,000       

2013134001110058 ทนอ. ผ้าม่านอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

ส านักงาน

120601

840,200       

1.2 คุรภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท 30,867,800  

2013134001120001 ศูนย์วทิฯ เคร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอยต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

การศึกษา

120611

1,990,000     

2013134001120002 ทนส. ชุดฝึกปฏิบัติ 3D Virtual Studioต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

1,500,000     

2013134001120003 ศูนย์วทิฯ เคร่ืองวเิคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ต าบลทะเลชุบศร

อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

1,826,400     

2013134001120004 ศูนย์นวตักรรม อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์จดัเก็บ

รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

2,500,000     

2013134001120005 วทน. เคร่ืองมือวเิคราะห์สารเทคนิคโครมารโทรกราฟี่ของเหลว

ประสิทธภิาพสูง(HPLC) ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี

จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

1,989,000     

2013134001120006 ศูนย์นวตักรรม ปรับปรุงระบบเครือข่าย ห้องSERVER ROOM 16/504 

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ระบบ

การศึกษา

120611

5,724,500     

2013134001120007 ศูนย์วทิฯ เคร่ืองเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

5,521,000     

2013134001120008 ศูนย์นวตักรรม อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ต าบลทะเลชุบ

ศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ระบบ

การศึกษา

120611

2,019,100     

2013134001120009 วทน. ชุดวเิคราะห์ธาตุอาหารในดินต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

1,999,000     

2013134001120010 ศูนย์นวตักรรม ชุดอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บข้อมูลแบบภายนอก ต าบลทะเลชุบ

ศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

1,414,000     

2013134001120011 ทนอ. ชุดคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง

นวตักรรม ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี

 1 ชุด

การศึกษา

120611

1,067,800     

2013134001120012 วทน. ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องศูนย์การเรียนรู้และการท างาน

ร่วมกันด้านคณิตศาสตร์(Mathematical Co-Learning & 

Co-Working Space) ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

1,500,000     

2013134001120013 ศูนย์วทิฯ เคร่ืองวเิคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน โดยวธิเีผาไหม้

ตัวอย่าง ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

1,817,000     
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [2013134001]

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรี

รหัสจงัหวดั P1600(010500) ลพบุรี  รหัสหน่วยงาน 20131 รหัสหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทุน 2013100000
การจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณรายจา่ย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      [        ]

จ านวนเงินผลผลิต หมวดรายจ่าย รหัสรายจ่ายกิจกรรม

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,859,600  2.1 สิ่งก่อสร้างปีเดียวที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้าน

บาท 12,859,600  

2013134001420001 สาธติ หลังคาโดมคลุมลานกิจกรรมโรงเรียนสาธติ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดั

ลพบุรี 1 งาน

12,859,600   

          -  รหัสงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 5,600,000

2013134001700001 1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แหล่งของเงิน

[6111500]

5,000,000

   - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 500,000

  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 500,000

  - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 500,000

  - ส านักงานอธกิารบดี 2,300,000

   - ศูนย์วทิยาศาสตร์ 700,000

   - สถาบันวจิยัและพัฒนา 500,000

2013134001700002 2. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 600,000

  - ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2,000

  - คณะครุศาสตร์ 5,000

  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,000

  - คณะวทิยาการจดัการ 5,000

  - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25,000

  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11,000

  - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 13,000

  - ส านักงานอธกิารบดี 12,000

  - ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีฯ 2,000

  - ส านักศิลปะและวฒันธรรม 2,000

  - สถาบันวจิยัและพัฒนา 2,000

  - ศูนย์วทิยาศาสตร์ 2,000

  - ศูนย์ภาษา 2,000

  - ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ 502,000

  - ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 2,000

  - ส านักงานประสานงานบัณฑิต 2,000

  - ศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยีฯ 2,000

  - หน่วยตรวจสอบภายใน 2,000

  - ส านักงานจดัการทรัพย์สินและรายได้ 2,000

รวมทั้งสิ้น 85,462,700

แหล่งของเงิน

[6111320]
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  [2013134006]

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3532 งบด าเนินงาน งบด าเนินงาน  17,036,800

จดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ แหล่งของเงนิ 13,536,800

          -  รหัสงบประมาณ    - ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4,469,500

2013134006000000    - คณะครุศาสตร์ 1,116,800

  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,802,000

  - คณะวทิยาการจดัการ 2,058,800

  - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 118,600

  - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 167,500

  - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 126,300

  - ส านักงานอธกิารบดี 2,677,300

2. ค่าสาธารณปูโภค 3,500,000

4.1 ค่าไฟฟ้า 3,500,000

งบลงทุน ค่าครภุัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 86,384,700

          -  รหัสงบประมาณ 1. ค่าครภุัณฑ์ 13,550,300  

2013134006110000 1.1 ครภุัณฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 10,050,300  

2013134006110001 วจก. โปรแกรมส าเร็จรูปด้านงานโรงแรมส าหรับบริหารงานส่วนหน้า 

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

214,000        

2013134006110002 สนอ.(กลาง) โทรทัศน์ แอล อี ดี 32 นิ้วพร้อมขายดึ ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 10 ชุด

ส านักงาน

120601

150,000        

2013134006110003 วทิยบริการ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด12,000 บีทียู

 ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2 เคร่ือง

ส านักงาน

120601

34,000         

2013134006110004 สนอ.(กลาง) วทิยส่ืุอสาร ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 12

 เคร่ือง

ส านักงาน

120601

66,000         

2013134006110005 มนษ. โทรทัศน์ แอล อี ดี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดั

ลพบุรี 1 เคร่ือง

ส านักงาน

120601

32,000         

2013134006110006 สนอ.(กลาง) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

ส านักงาน

120601

17,000         

2013134006110007 วจก. ชุดปฏิบัติการห้องเรียน 4.0เพือ่พัฒนารูปแบบการสอนด้านการ

จดัการสมัยใหม่ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี

 1 ชุด

การศึกษา

120611

333,000        

2013134006110008 วจก. ชุดซอฟต์แวร์การจดัการคลังสินค้า ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

900,000        

2013134006110009 วจก. ชุดห้องประชุมขนาด 30 คนต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

ส านักงาน

120601

490,000        

2013134006110010 ศิลปะ กล้องถ่ายรูปดิจติอลคอมแพคต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี

 จงัหวดัลพบุรี 1 ตัว

ส านักงาน

120601

60,000         

2013134006110011 สนอ.(กลาง) โต๊ะพับเอนกประสงค์ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดั

ลพบุรี 300 ตัว

ส านักงาน

120601

510,000        

จ านวนเงนิ

แหล่งของเงิน

[6111310]

แหล่งของเงิน

[6111240]

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบรุี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     [        ]

ค่าตอบแทน

[6111210]

ค่าใช้สอย

[6111220]

ค่าวสัดุ

[6111230]

ผลผลิต รหัสรายจ่ายหมวดรายจ่าย กิจกรรม
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  [2013134006]

จ านวนเงนิ

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบรุี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     [        ]

ผลผลิต รหัสรายจ่ายหมวดรายจ่าย กิจกรรม

2013134006110012 สนอ.(กลาง) สวา่นไร้สาย ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 4 

เคร่ือง

ส านักงาน

120601

39,600         

2013134006110013 ศิลปะ เวทีชั่วคราว ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 

ชุด

การศึกษา

120611

105,000        

2013134006110014 มนษ. กล้องวดีีโอ ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 4 

ตัว

ส านักงาน

120601

100,000        

2013134006110015 สนอ.(กลาง) ชุดเลนส์ถ่ายภาพ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดั

ลพบุรี 1 ชุด

ส านักงาน

120601

88,500         

2013134006110016 มนษ. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้วต าบล

ทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 6 จอ

การศึกษา

120611

240,000        

2013134006110017 วจก. ชุดโต๊ะห้องสมุด ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี

 1 ชุด

การศึกษา

120611

145,500        

2013134006110018 วทิยบริการ ประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก ต าบลทะเลชุบ

ศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

495,000        

2013134006110019 วจก. ล็อคเกอร์ ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด การศึกษา

120611

200,000        

2013134006110020 สบท. เคร่ืองพิมพ์บัตรพลาสติกต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

ส านักงาน

120601

90,000         

2013134006110021 วทิยบริการ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือแขวนขนาด 

24,000 บีทีย ูต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี 

20 เคร่ือง

ส านักงาน

120601

600,000        

2013134006110022 สนอ.(กลาง) เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ต้ังพืน้ขนาด 60,900 BTU ต าบลทะเล

ชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี 10 เคร่ือง

ส านักงาน

120601

690,000        

2013134006110023 สนอ.(กลาง) เคร่ืองดุดฝุ่น ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2 

เคร่ือง

ส านักงาน

120601

25,000         

2013134006110024 ครศ. ชุดปฏิบัติการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศสาขาจติวทิยาการแนะแนว

และพลศึกษา ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี 1

 ชุด

การศึกษา

120611

635,800        

2013134006110025 วทิยบริการ เก้าอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 100 ตัว

การศึกษา

120611

720,000        

2013134006110026 วจก. ครุภัณฑ์เพือ่งานประชาสัมพันธค์ณะ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอ

เมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

ส านักงาน

120601

157,000        

2013134006110027 วจก. ชุดล าโพงจดักิจกรรมกลางแจง้ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 5 ชุด

ส านักงาน

120601

100,000        

2013134006110028 วทิยบริการ ประตูป้องกันการขโมยส่ือต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 

จงัหวดัลพบุรี 1 คู่

การศึกษา

120611

428,000        

2013134006110029 สนอ.(กลาง) ชุดกล้องวงจรปิด ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดั

ลพบุรี 2 ชุด

ส านักงาน

120601

1,000,000     

2013134006110030 สนอ.(กลาง) จอ LED OUTDOOR FULL Colerต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2 ชุด

ส านักงาน

120601

370,000        
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ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  [2013134006]

จ านวนเงนิ

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบรุี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     [        ]

ผลผลิต รหัสรายจ่ายหมวดรายจ่าย กิจกรรม

2013134006110031 สนอ.(กลาง) เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 เคร่ือง

ส านักงาน

120601

180,000        

2013134006110032 มนษ. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดั

ลพบุรี 10 เคร่ือง

การศึกษา

120611

240,000        

2013134006110033 วจก. ชุดชมส่ือมัลติมีเดียเพือ่การศึกษาด้านภาษาอังกฤษต าบลทะเลชุบ

ศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 10 ชุด

การศึกษา

120611

300,000        

2013134006110034 วจก. ชุดปฏิบัติการวชิาชีพการท่องเที่ยว ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

195,000        

2013134006110035 วจก. ชุดชมส่ือมัลติมีเดียเพือ่การศึกษาด้านเสริมทักษะด้านการเงิน 

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

99,900         

1.2 คุรภัณฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท 3,500,000    

2013134006120001 วจก. ชุดปฏิบัติการจ าลองแบบปัญหาระบบโลจสิติกส์และขนถ่ายวสัดุ 

ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1 ชุด

การศึกษา

120611

3,500,000     

2. ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 72,834,400  

2.1 สิ่งก่อสรา้งผูกพันงบประมาณ 72,834,400  

2013134006420001 สนอ อาคารบรรยายรวมและหอประชุม ต าบล*ทะเลชุบศรอ าเภอเมือง

ลพบุรี จงัหวดัลพบุรี

70,861,700    

2013134006420002 สนอ ก่อสร้างหอพักนักศึกษา และอาคารที่พักอาจารย ์ต าบลเขาสาม

ยอด อ าเภอเมืองลพบุรีจงัหวดัลพบุรี

1,972,700     

          -  รหัสงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 4,854,000

2013134006700001 1. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา แหล่งของเงิน 600,000

  - คณะครุศาสตร์ [6111500] 12,000

  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,000

  - คณะวทิยาการจดัการ 20,000

  - ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพฯ 540,000

2013134006700002 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบรกิาร 4,254,000
  - คณะครุศาสตร์ 96,300

  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 365,100

  - คณะวทิยาการจดัการ 358,800

  - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 166,800

  - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 108,300

  - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 104,700

  - ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยฯี 3,054,000

รวมทัง้สิ้น 108,275,500

 

แหล่งของเงิน

[6111320]
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ผลผลิต : ผลงานการบริการวชิาการ [2013134002]

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 12,330,800

- รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3529  1. ค่าใช้จ่ายในการบรกิารวิชาการ แหล่งของเงิน 10,330,800

เผยแพร่ความรู้และบริการวชิาการ  - คณะครุศาสตร์ [6111500] 600,000

-  รหัสงบประมาณ  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,850,000

2013134002700002  - คณะวทิยาการจดัการ 1,400,000

 - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,670,000

 - คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 600,000

 - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 800,000

 - ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 120,000

 - ส านักศิลปะและวฒันธรรม 40,000

 - สถาบันวจิยัและพัฒนา 1,350,000

 - ส านักงานอธกิารบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 1,800,800

 - ศูนยว์ทิยาศาสตร์ 100,000

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3530 2. ค่าใช้จ่ายโครงการอยู่รว่มกันในประชาคมอาเซียน 2,000,000

การอยูร่่วมกันในประชาคมอาเซียน  - ศูนยภ์าษา 2,000,000

-  รหัสงบประมาณ 

2013134002700001
รวมทัง้สิ้น 12,330,800

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

รหัสกิจกรรมหลัก/รหัสงบประมาณ หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบรุี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      [        ]
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ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม [2013134003]

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3531 งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 3,600,000

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  1. ค่าใช้จ่ายท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม แหล่งของเงิน 3,600,000

          -  รหัสงบประมาณ - คณะครุศาสตร์ [6111500] 128,500

2013134003700001 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 465,400

- คณะวทิยาการจดัการ  457,200

- คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  212,500

- คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  138,000

- คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  133,400

- ส านักศิลปะและวฒันธรรม 1,905,000

- ส านักงานอธกิารบดี 160,000
รวมทัง้สิ้น 3,600,000

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบรุี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     [        ]

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ
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 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน [2013129008]

          - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3526

การสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนทัว่ไป 8,378,900

          -  รหัสงบประมาณ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน แหล่งของเงิน 8,378,900

2013129008500001 - ค่าอุปกรณ์การเรียน [6111410] 614,700

2013129008500002 - ค่าหนังสือเรียน 704,900

2013129008500003 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 669,400

2013129008500004 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  1,281,900

2013129008500005 - ค่าจดัการเรียนการสอน 5,108,000

รวมทัง้สิ้น 8,378,900

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบรุี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานบรูณาการการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต   [        ]

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ
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โครงการ : โครงการวจิยัและพัฒนาเพือ่สร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ [2013117021]

     งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนทัว่ไป 1,302,000

1. เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสรา้งสะสมองค์ความรู้

ทางด้านวิชาการเชิงลึกทีม่ีศักยภาพตามสาขาการวิจัย

1,052,000 

1.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนดินในจงัหวดัลพบุรีที่

มีศักยภาพในการผลิตปุย๋หมักมูลไส้เดือนจากผักตบชวา

602,000     

1.2 การก าจดัเหล็กในน้ าบาดาลด้วยหินเพอร์ไลต์ลพบุรี 220,000     

1.3 การแพร่ระบาดของแมลงวนัผลไม้และความหลากหลายทาง

ชีวภาพของแมลงเบียนในพืน้ที่การเกษตรของจงัหวดัลพบุรี

230,000     

 
2. เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรอืต่อยอดเพ่ือน าไปใช้

แก้ไขปัญหาการด าเนินของหน่วยงาน

250,000

2.1 ความหนาแน่นของไส้เดือนดิน ในระบบนิเวศเกษตร

ที่แตกต่างกัน ของฟาร์มมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี

100,000     

2.2 การศึกษาปัจจยัส าคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม

และปัจจยัการปลูกอ้อยและการผลิตน้ าตาล เพือ่พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการเกษตรกรปราดเปร่ือง

150,000     

รวมทัง้สิ้น 1,302,000

รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ

แหล่งของเงิน

[6111410]

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบรุี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม      [        ]

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม

         - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3523

การวจิยัพืน้ฐานเพือ่สร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้าน

วชิาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวจิยั

          -  รหัสงบประมาณ 

                     2013117021500002

         - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3524

การวจิยัประยกุต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพือ่น าไปใช้แก้ไข

ปัญหาการด าเนินของหน่วยงาน

          -  รหัสงบประมาณ 

                     2013117021500001
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     งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนทัว่ไป 4,752,000

 
1. เงนิอุดหนุนโครงการวิจัยทีส่ามารถเป็นแนวทางในการก าหนด

นโยบายของภาครฐัและหน่วยงานทีร่บัผิดชอบ

4,752,000

1.1 การพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ด้วยระบบ

โรงเรือนแบบเปิดในเชิงพาณิชย์

3,142,000  

1.2 การคุ้มครองสิทธขิองผู้สูงอายใุนการบริโภคผลิตภัณฑ์เพือ่

สุขภาพ

120,000     

1.3 การจดัการกลยทุธก์ารส่ือสารเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนอยา่งยัง่ยนืของบ้านโป่งมะนาว อ าเภอพัฒนานิคม 

จงัหวดัลพบุรี

130,000     

1.4 รูปแบบระบบนิเวศธรุกิจของกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสินค้า

ปลอดภัยจากสัตวน์้ าในจงัหวดัอ่างทอง

130,000     

1.5 รูปแบบการตลาดผ่านระบบการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของ

ศูนยศึ์กษาและส่งเสริมสุขภาพแพทยแ์ผนไทย จงัหวดัลพบุรี

120,000     

1.6 การจดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชน

บนฐานทุนทางวฒันธรรมไทยรามัญ ต าบลบางขันหมาก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี

140,000     

1.7 การจดัการโลจสิติกส์ของผ้าทอมัดหมี่ในจงัหวดัลพบุรี 100,000     

1.8 รูปแบบการจดัการตลาดแบบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผัก

อินทรีย ์บ้านหน่วยประคอง ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง

 จงัหวดัลพบุรี

120,000     

1.9 รูปแบบการบริหารจดัการการเงินของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์

ชุมชนในเขตพืน้ที่ภาคกลาง : กรณีเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มอาชีพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตพืน้ที่จงัหวดัลพบุรีและเขตพืน้ที่จงัหวดัสิงห์บุรี

120,000     

1.10 ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองอบพร้อมบดสมุนไพรควบคุมโดย

ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

200,000     

1.11 การจดัการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนบน

ฐานทุนทางวฒันธรรมของกลุ่มโฮมสเตยไ์ทยเบิง้บ้านโคกสลุง

130,000     

1.12 การจดัการตลาดธรุกิจซอสกระท้อนแบบมีส่วนร่วมของ

วสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ์บ้านง้ิวราย ต าบลง้ิวราย อ าเภอเมือง

จงัหวดัลพบุรี

100,000     

1.13 การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมของวสิาหกิจชุมชนไร่

สานฝัน ต าบลนิคมสร้างตนเองอ าเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี

100,000     

1.14 กลยทุธแ์ละแผนการตลาดเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยา่ง

ยัง่ยนืในเขตทหารของจงัหวดัลพบุรี

100,000     

รวมทัง้สิ้น 4,752,000

แหล่งของเงิน

[6111410]

โครงการ : โครงการการวจิยัและนวตักรรมเพือ่แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยทุธศาสตร์ของประเทศ 

[2013117022]

กระทรวงศึกษาธกิาร

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบรุี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทนุ 2013100000

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แผนงานบรูณาการวิจัยและนวัตกรรม      [        ]

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ

         - รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3525

การวจิยัและพัฒนาเพือ่ความมั่นคง สังคม และการ

พัฒนาที่ยัง่ยนื

          -  รหัสงบประมาณ 

                     2013117022500001
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โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง [2013135013]

- รหัสกิจกรรมหลัก  201311600M3533 งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 3,065,000

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีระบวนการผลิตและ  1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ แหล่งของเงิน 3,065,000

สร้างมูลค่าเพิม่ผลผลิตจากงานวจิยัสู่ชุมชน ผลิตและสรา้งมูลค่าเพ่ิมผลผลิตจากงานวิจัยสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ [6111500]

เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ฐานราก

- รหัสงบประมาณ  - สถาบันวจิยัและพัฒนา 3,065,000

2013135013700001

รวมทัง้สิ้น 3,065,000

ผลผลิต หมวดรายจ่าย กิจกรรม รหัสรายจ่าย จ านวนเงนิ

กระทรวงศึกษาธกิาร
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

รหสัจังหวัด P1600(010500) ลพบรุี  รหสัหน่วยงาน 20131 รหสัหน่วยงาน A131 ศูนยต์น้ทนุ 2013100000
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปงีบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2561 (ตลุาคม 2560 - กันยายน 2561)      

แแผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แขง็      [        ]


