


 

การก าหนดรหัสงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 
ความหมายของค าที่ใช้ในการก าหนดรหัสงบประมาณ 
 

1. ปีงบประมาณ หมายถึง ปีงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่
ถัดไปน้ันเป็นช่ือส าหรับปีงบประมาณนั้น 

2. ประเภทงบประมาณ  หมายถึง ที่มาของแหล่งเงิน เช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน            
เงินรายได้จากการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การลงทุนในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายได้อื่น ๆ 
เงินบริจาค เงินรับฝาก และเงินรายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายตามที่ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ
นั้น ตลอดจนเงินคงคลังที่เก็บเป็นรายได้สะสมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย   
เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

3. แผนงาน หมายถึง  แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านัก
งบประมาณจัดท าขึ้น ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของส่วน
ราชการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น
แก่ประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งใช้ “แผนงาน” ดังกล่าวเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณของแผ่นดินต่อรัฐสภา ตามที่บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หรือพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างป ี  

4. ผลผลิต/โครงการ หมายถึง ลักษณะของผลผลิตที่ต้องการที่สอดคล้องกับแผนงานที่
ก าหนดไว ้

    4.1 ผลผลิต หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต 
(Product) หรือการให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบค าถามว่า
หน่วยงานของรัฐจัดท าบริการ อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service  Provider) ตามความ
ต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง 
หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือ สิ่งก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงาน
หรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ใน ระหว่างปีงบประมาณ 

   4.2  โครงการ หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนที่จัดท าขึ้น
เพื่อให้เกิดการ ให้บริการทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้ใน การให้บริการแก่ประชาชน องค์กรภายนอกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืน โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่ 

5. กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน าส่งผลผลิต และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเป็นการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการใช้ทรัพยากรและก่อให้เกิดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณค่า 

 



 

6. หน่วยงานและกิจกรรมรอง หมายถึง รหัสของหน่วยงาน และรหัสกิจกรรมที่แบ่งงานตาม
งานย่อยของหน่วยงานนั้น ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตลอดจนการจัดโครงสร้างและ        
จัดระบบงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

7. โครงการ หมายถึง โครงการย่อยที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานในกิจกรรมย่อยของแต่
ละหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์

8. งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณ ส าหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภท
รายจ่าย ได้แก ่

     8.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน 
พนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย 
ดังกล่าว 
     8.2 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่  
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภครวมถึง 
รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
     8.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน 
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย 
อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
     8.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง เงินอุดหนุนการศึกษา 
และวิจัยและรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้
     8.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย 
หนึ่ง หรือรายจ่ายทีส่ านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รูปแบบการก าหนดรหัสโครงสร้างระบบงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 

จ านวนรหสัข้อมูล ลักษณะข้อมูล รายการของขอ้มูล 
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2. ประเภทงบประมาณ ได้แก ่
1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. งบประมาณเงินรายได้ 

2.1 งบประมาณค่าบ ารุงการศึกษา (บกศ.) 
2.2 งบประมาณโครงการจัดการศึกษาเพือ่ปวงชน  
      (กศ.ป.) 
2.3 งบประมาณโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
2.4 งบประมาณค่าบ ารุงการศึกษา (โรงเรียนวิถีธรรม 
      แห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร) 

3. งบประมาณค่าบ ารุงการศึกษา (ภูพานเพลส) 
4. เงินรายได้จากการบริการ 

4.1 รายได้จากการบริการ-สนบัสนุนรถยนต์ 
4.2 รายได้จากการบริการ-ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4.3 รายได้จากการบริการ-ศูนย์วิทยบริการ 
4.4 รายได้จากการบริการ-ส านักส่งเสริมวิชาการและ 
       งานทะเบียน 
4.5 รายได้จากการบริการ-ศูนย์วิทยาศาสตร ์
4.6 รายได้จากการบริการ-น้ าด่ืม 
4.7 รายได้จากการบริการจัดเก็บขยะ 
4.8 รายได้จากคา่เช่าและสิทธิประโยชน์ 
4.9  รายได้สนับสนุนงานวิจัย 
4.10 รายได้จากการบูรณะทรพัย์สิน-ค่าน้ าประปา
4.11 รายได้จากเงินลงทะเบียนบัณฑิต 
4.12 รายได้จากการบริการสระว่ายน้ า 

5. งบงานพระราชทานปริญญาบัตร (สทิธิประโยชน์) 
6. งบงานพระราชทานปริญญาบัตร (คงคลัง)    
7. งบเงินนอกงบประมาณ (เงินคงคลัง) 
8. งบแผ่นดิน (เงินเบิกแทนกัน) 
9. เงินรับฝากอื่น 



 

จ านวนรหสัข้อมูล ลักษณะข้อมูล รายการของขอ้มูล 
Q 10. งบแผ่นดิน (เงินกู้) 

1  
1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 

3. แผนงาน ได้แก ่
1. บูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เฉพาะงบแผ่นดิน) 
2. บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (เฉพาะงบแผ่นดิน) 
3. บูรณาการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู ้
    ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (เฉพาะงบแผ่นดิน) 
4. บุคลากรภาครัฐ  (เฉพาะงบแผ่นดิน) 
5. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
6. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
7. พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ของประเทศ 
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4. ผลผลิต/โครงการ ได้แก ่
1. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
2. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ 
    อาหารครบวงจร 
3. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
4. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
    สังคมและสิ่งแวดล้อม 
5. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนใน 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มศึกษา 
    และสตีมศึกษา 
6. รายการบุคลากรภาครัฐ 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
8. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
9. ผลงานการให้บริการวิชาการ 
10. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    11. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
         เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา 
         ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    13. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    14. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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5. กิจกรรมหลัก ได้แก ่
    1. การพฒันาภาค และพืน้ที่เศรษฐกจิ 
    2. พัฒนาอตุสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหาร 
        ครบวงจร 
    3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชงิประเพณีวัฒนธรรม 
    4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและ 
        สิ่งแวดล้อม 
    5. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
        ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
    6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 
    7. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    8. สนับสนนุการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลย ี
    9. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร ์
    10. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 
    11. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
    12. สืบสานและอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม 
    13. ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    14. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา 
         ท้องถิน่ 
    15. การสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    16. ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
    17. ด าเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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กกง01 
กกง02 
กกง03 
กกง04 
กกง05 
กกง06 
กกง07 

 
 

6. หน่วยงาน ได้แก ่
     1. กองกลาง 
         1.1 งานบริหารทั่วไป 
         1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ 
         1.3 งานคลัง 
         1.4 งานทรัพย์สินและรายได้ 
         1.5 งานพัสด ุ
         1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ ์
         1.7 งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 

  - หน่วยอาคารสถานที ่
  - หน่วยยานพาหนะ 



 

จ านวนรหสัข้อมูล ลักษณะข้อมูล รายการของขอ้มูล 
 
 

กกง08 
กกง09 
กกง10 
กกง11 
กกง12 

 
กกง13 

 
กกง14 

 
กนผ01 
กนผ02 
กนผ03 
กนผ04 
กนผ05 

 
กพน01 
กพน02 
กพน03 
กพน04 
กพน05 
กพน08 

 
 

สวท01 
สวท02 
สวท03 
สวท04 
สวท05 
สวท06 

 
สภศ01 
สภศ02 

  - หน่วยรักษาความปลอดภัย 
  - หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง 

         1.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา (เดิม) 
         1.9 หน่วยตรวจสอบภายใน 
         1.10 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
         1.11 คณะกรรมการนกัการเจ้าหน้าที ่
         1.12 ศนูย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
                อาคารเอนกประสงคภ์ูพานเพลซ 
         1.13 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร 
         1.14 งบกลาง (แผ่นดนิ) 
     2. กองนโยบายและแผน 
          2.1 งานบริหารทั่วไป 
          2.2 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
          2.3 งานแผนและงบประมาณ 
          2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
          2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
    3. กองพัฒนานักศึกษา 
          3.1 งานบริหารทั่วไป 
          3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
          3.3 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ ์
          3.4 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา 
          3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล 
          3.6 งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ  
                (DSS) 
     4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
          4.1 งานบริหารทั่วไป 
          4.2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
          4.3 งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
          4.4 งานบริการสารสนเทศและการฝึกอบรม 
          4.5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
          4.6 งานเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ 
     5. สถาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
          5.1 งานบริหารทั่วไป 
          5.2 งานศึกษาและฝกึอบรมทางภาษา 



 

จ านวนรหสัข้อมูล ลักษณะข้อมูล รายการของขอ้มูล 
สภศ03 
สภศ04 

 
สภศ05 
สภศ06 
สภศ07 
สภศ09 
สภศ10 
สภศ11 
สภศ12 

 
สวพ01 
สวพ02 
สวพ03 
สวพ06 
สวพ08 

 
สสท01 
สสท02 
สสท03 
สสท04 
สสท07 

 
คคศ01 
คคศ02 
คคศ03 
คคศ04 
คคศ05 
คคศ06 
คคศ07 
คคศ08 
คคศ09 
คคศ11 
คคศ13 
คคศ14 

          5.3 งานศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางวัฒนธรรม 
          5.4 งานอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
                และศิลปกรรมทอ้งถิ่น 
          5.5  งานวิเทศสัมพันธ์ 
          5.6 การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
          5.7 การสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
          5.8 ศูนย์ภาษา 
          5.9 ศูนย์เวียดนามศึกษา 
          5.10 ศูนย์จีนศึกษา 
          5.11 ศูนย์อาเชียน 
     6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
          6.1 งานบริหารทั่วไป 
          6.2 งานบริหารการวิจัย 
          6.3 งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย 
          6.4 งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก 
          6.5 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
     7. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
          7.1 งานบริหารทั่วไป 
          7.2 งานรับเข้านักศึกษา 
          7.3 งานบริการการศึกษา 
          7.4 งานส่งเสริมวิชาการ 
          7.6 ศนูย์ประสานงานรายวิชาการศึกษาทั่วไป 
     8. คณะครุศาสตร ์
          8.1 งานบริหารทั่วไป 
          8.2 งานบริการการศึกษา 
          8.3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
          8.4 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
          8.5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
          8.6 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
          8.7 สาขาวชิาสังคมศึกษา 
          8.8 สาขาวิชาภาษาไทย 
          8.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
          8.10 สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
          8.11 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
          8.12 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 



 

จ านวนรหสัข้อมูล ลักษณะข้อมูล รายการของขอ้มูล 
คคศ17 
คคศ18 
คคศ19 
คคศ20 
คคศ21 
คคศ22 
คคศ23 

 
คมส01 
คมส02 
คมส03 
คมส04 
คมส06 
คมส08 
คมส09 
คมส10 
คมส13 
คมส16 
คมส17 
คมส18 
คมส19 
คมส20 

 
ควจ01 
ควจ02 
ควจ06 
ควจ11 

 
ควจ12 
ควจ04 
ควจ14 
ควจ15 
ควจ16 

 
ควจ17 

          8.13 งานกิจการนักศึกษา 
          8.14 สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา 
          8.15 สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
          8.16 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
          8.17 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
          8.18 สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
          8.19 โครงการพิเศษ (ร.ร.ตชด.) 
     9. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         9.1 งานบริหารทั่วไป 
         9.2 งานบริการการศึกษา 
         9.3 สาขาวิชาวิชาภาษาต่างประเทศ 
         9.4 สาขาวิชาสังคมศาสตร ์
         9.5 สาขาวิชาภาษาไทย 
         9.6 สาขาวิชานิติศาสตร ์
         9.7 สาขาวิชาศิลปกรรม 
         9.8 สาขาวิชาดนตรี    
         9.9 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
         9.11 งานกิจการนักศึกษา 
         9.12 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
         9.13 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
         9.14 สาขาวิชารัฐศาสตร ์
         9.15 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
     10. คณะวิทยาการจัดการ 
         10.1 งานบริหารทั่วไป 
         10.2 งานบริการการศึกษา 
         10.3 สาขาวิชาการบัญชี 
         10.4 สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์  
                และการค้าปลีก 
         10.5 งานกิจการนักศึกษา 
         10.6 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
         10.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
         10.8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         10.9 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
                และการจัดการทั่วไป 
         10.10 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 



 

จ านวนรหสัข้อมูล ลักษณะข้อมูล รายการของขอ้มูล 
ควจ18 
ควจ20 

 
ควท01 
ควท02 
ควท03 
ควท04 
ควท05 
ควท06 
ควท07 
ควท12 
ควท14 
ควท15 
ควท16 
ควท17 

 
คทอ01 
คทอ02 
คทอ12 
คทอ13 
คทอ14 
คทอ15 
คทอ16 

 
คทก01 
คทก02 
คทก03 
คทก10 
คทก12 
คทก13 
คทก14 
คทก15 
คทก16 
คทก17 

 

         10.11 สาขาวิชานเิทศศาสตร์ 
         10.13 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
     11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
         11.1 งานบริหารทั่วไป 
         11.2 งานบริการการศึกษา 
         11.3 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
         11.4 สาขาวิชาเคมี 
         11.5 สาขาวิชาชีววิทยา 
         11.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
         11.7 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
         11.6 งานกิจการนักศึกษา 
         11.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
         11.9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
         11.10 งานศูนย์วิทยาศาสตร ์
         11.11 งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     12.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         12.1 งานบริหารทั่วไป 
         12.2 งานบริการการศึกษา 
         12.3 งานกิจการนักศึกษา 
         12.4 สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม 
         12.5 สาขาวิชาอุตสาหการและการผลิต 
         12.6 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
         12.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 
     13. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         13.1 งานบริหารทั่วไป 
         13.2 งานบริการการศึกษา 
         13.3 หลักสูตรคหกรรมศาสตร ์
         13.4 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
         13.5 งานกิจการนักศึกษา 
         13.6 สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
       13.7 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
         13.8 สาขาวิชาการประมง 
         13.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
         13.10 สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
 



 

จ านวนรหสัข้อมูล ลักษณะข้อมูล รายการของขอ้มูล 
 

คบว01 
คบว02 
คบว03 
คบว04 
คบว06 
คบว07 
คบว10 
คบว12 
คบว14 
คบว15 

 
คบว19 
คบว20 
คบว21 
คบว22 

 
คบว23 
คบว24 

     14. บัณฑติวิทยาลัย  
         14.1 งานบริหารทั่วไป 
         14.2 งานบริการการศึกษา 
         14.3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.โท) 
         14.4 สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.โท) 
         14.5 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) 
         14.6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์(ป.โท) 
         14.7 สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.เอก) 
         14.8 สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.โท) 
         14.9 สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ป.โท) 
         14.10 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
                  สาขาวิชาชีพครู 
         14.12 สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.เอก) 
         14.13 สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.เอก) 
         14.14 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ป.เอก) 
         14.15 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศ 
                    ดิจิทัล (ป.โท) 
         14.16 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.โท) 
         14.17 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ์(ป.โท) 

3  
W01 
W02 
W03 

7. โครงการ แยกย่อยตามกิจกรรมรอง เช่น 
     1. โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งวิชาการ 
     2. โครงการอบรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา 
     3. โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 
         คณิตศาสตร์และสถิต ิ

3  
100 
110 
120 
140 
150 

 
 

200 
210 
220 

8. หมวดรายจ่าย ได้แก ่
1. งบบุคลากร/งบสรก. 

1.1. เงินเดือน/งบสรก. (เฉพาะงบแผ่นดิน) 
1.2. ค่าจ้างประจ า/งบสรก. (เฉพาะงบแผ่นดิน) 
1.3. ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 
1.4. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
      (เฉพาะงบแผ่นดิน) 
 

2. งบด าเนนิงาน/งบสรก. 
2.1. ค่าตอบแทน/งบสรก. 
2.2. ค่าใช้สอย/งบสรก. 



 

จ านวนรหสัข้อมูล ลักษณะข้อมูล รายการของขอ้มูล 
230 
240 
300 
310 
320 
400 
410 
420 
470 
480 
490 
500 
510 
560 
570 
580 

2.3. ค่าวัสดุ/งบสรก. 
2.4. ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก. 

3. งบลงทุน 
3.1. งบครุภัณฑ์/งบสรก. 
3.2. ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก. 

4. งบอุดหนุน 
4.1. อุดหนุนทั่วไป/งบสรก. 
4.2. อุดหนุนเฉพาะกิจ/งบสรก. 
4.3. ค่าตอบแทน 
4.4. ค่าใช้สอย 
4.5. ค่าวัสด ุ

5. งบรายจ่ายอื่น 
5.1. งบรายจ่ายอื่น 
5.2. ค่าตอบแทน 
5.3. ค่าใช้สอย 
5.4. ค่าวัสด ุ

 

หมายเหต ุ ในส่วนของหมวดรายจ่าย และกลุ่มรายจ่ายจะก าหนดต่างหากในการจัดกลุ่มของกิจกรรม 
              ตามหมวดเงินที่ใช้จริงในแต่ละโครงการเหล่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่าง 
 

การจัดรูปแบบของรหัสงบประมาณแยกย่อยถึงโครงการ 
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                         กิจกรรมย่อย 
             หมวดรายจ่าย 

 

           โครงการ 
 

                                             หน่วยงาน + กิจกรรมรอง 
 

                                 กิจกรรมหลัก                           

       ผลผลิต 
        

  แผนงาน 
                   

              ประเภทงบประมาณ 
 

       ปีงบประมาณ   
 

ตัวอย่างการก าหนดรหัส  
 62                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 62 A                ประเภท งบประมาณแผ่นดิน 
 62 A 1        แผนงาน บูรณาการการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 

62 A 1 11   ผลผลิต/โครงการ โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
62 A 1 11 01        กิจกรรมหลัก การพฒันาภาค และพื้นที่เศรษฐกิจ 
62 A 1 11 01 กกง01        หนว่ยงาน กองกลาง งานบริหารทัว่ไป 
62 A 1 11 01 กกง01 W01       โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
62 A 1 11 01 กกง01 W01 500          งบรายจ่ายอ่ืน/งบสรก. 

 
 
 
 
 
 

 


