
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน  สํานกังานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 



 
 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2



การกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ความหมายของคําที่ใชในการกําหนดรหัสงบประมาณ 
 

1. ปงบประมาณ หมายถึง การระบุระยะเวลาการเริ่มตน และสิ้นสุดระยะเวลา ของการ
จัดทํางบประมาณ เชน ปงบประมาณ 2553 คือ เร่ิม 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 ซ่ึงการจัดทํา
งบประมาณ มีความจําเปนตองระบุปงบประมาณใหชัดเจน เพื่อเปนการแสดงการเริ่มตนการทํางาน 

2. ประเภทงบประมาณ  หมายถึง ที่มาของแหลงเงิน  เชน  เงินงบประมาณแผนดิน            
เงินรายไดจากการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การลงทุนในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย รายได
อ่ืน ๆ เงินบริจาค เงินรับฝาก และเงินรายไดที่เหลือจากการใชจายตามที่ตั้งงบประมาณไวใน
ปงบประมาณนั้น ตลอดจนเงินคงคลังที่เก็บเปนรายไดสะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร 

3. แผนงาน หมายถึง การกําหนดการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนา
ประเทศตามกรอบเงินงบประมาณ 

4. ผลผลิต หมายถึง ลักษณะของผลผลิตที่ตองการที่สอดคลองกับแผนงานที่กําหนดไว 
5. กิจกรรมหลัก หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดยเปนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการใชทรัพยากรและกอใหเกิด
ผลผลิตหรือบริการที่มีคุณคา 

6. หนวยงานและกิจกรรมรอง หมายถึง รหัสของหนวยงาน และรหัสกิจกรรมที่แบงงาน
ตามงานยอยของหนวยงานนั้น ตามโครงสรางการแบงสวนราชการ ตลอดจนการจัดโครงสรางและ
จัดระบบงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

7. โครงการ หมายถึง โครงการยอยที่กําหนดขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานในกิจกรรมยอยของ
แตละหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

8. หมวดรายจาย หมายถึง กลุมของหมวดรายจายตามมาตรฐานของงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบการกําหนดรหัสโครงสรางระบบงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 
จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 

2  
53 

1. ปงบประมาณ 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1  
A 
B 
C 
D 
E 
 

F 
G 

2. ประเภทงบประมาณ ไดแก 
     1. งบประมาณแผนดิน 
     2. งบประมาณคาบํารุงการศึกษา (บกศ.) 
     3. งบประมาณโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) 
     4. งบประมาณโครงการจดัตั้งบัณฑติวิทยาลัย 
     5. งบประมาณโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 

          โดยใชทรัพยากรรวม (กศ.ปท.) 

     6.  คาบํารุงการศึกษา (ภูพานเพลส) 
     7. โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย (รปบ.) 

1  
1 
2 

3. แผนงาน ไดแก 
     1. ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
     2.  สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2  
11 
12 
13 
14 
15 
21 

4. ผลผลิต ไดแก 
    1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร 
    3. ผลงานการใหบริการวชิาการ 
    4. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
    5. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลย ี
    6. ผลงานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

2  
01 
02 
03 
04 
05 

5. กิจกรรมหลัก ไดแก 
    1. งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    2. งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    3. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    4. งานเผยแพรความรูและบริการวิชาการ 
    5. ดําเนินงานวิจยัเพื่อพฒันาองคความรู 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 
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    6. ดําเนินงานวิจยัพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 
    7. งานสืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
    8. งานสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5  
 

กกง01 
กกง02 
กกง03 
กกง04 
กกง05 
กกง06 
กกง07 
กกง08 
กกง09 

 
กนผ01 
กนผ02 
กนผ03 
กนผ04 

 
กพน01 
กพน02 
กพน03 
กพน04 
กพน05 
กพน06 

 
สวท01 
สวท02 
สวท03 
สวท04 

6. หนวยงาน ไดแก 
     1. กองกลาง 
         1.1 งานบริหารทั่วไป 
         1.2 งานบริหารบุคคลและนิตกิาร 
         1.3 งานคลัง 
         1.4 งานทรัพยสินและรายได 
         1.5 งานพัสดุ 
         1.6 งานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ 
         1.7 งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 
         1.8 งานประกันคณุภาพการศึกษา 
         1.9 งานหนวยตรวจสอบภายใน 
     2. กองนโยบายและแผน 
          2.1 งานบริหารทั่วไป 
          2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ 
          2.3 งานวิเคราะหงบประมาณ 
          2.4 งานวิเคราะหแผนและติดตามประเมินผล 
     3. กองพัฒนานักศกึษา 
          3.1 งานบริหารทั่วไป 
          3.2 งานดานกิจกรรมนักศึกษา 
          3.3 งานพัฒนานักศึกษาและแนวการศึกษาและอาชีพ 
          3.4 งานดานบริการทนุการศึกษา 
          3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล 
          3.6 งานดานบริการนกัศึกษา 
     4. สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          4.1 งานบริหารทั่วไป 
          4.2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
          4.3 งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
          4.4 งานบริการสารสนเทศ 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 
สวท05 
สวท06 

 
สภศ01 
สภศ02 
สภศ03 
สภศ04 
สภศ05 

 
สวพ01 
สวพ02 
สวพ03 
สวพ04 
สวพ05 

 
สสท01 
สสท02 
สสท03 
สสท04 

 
คคศ01 
คคศ02 
คคศ03 
คคศ04 
คคศ05 
คคศ06 
คคศ07 
คคศ08 
คคศ09 
คคศ10 
คคศ11 

          4.5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
          4.6 งานพัฒนาเครือขายและการบริการคอมพิวเตอร 
     5. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
          5.1 งานบริหารทั่วไป 
          5.2 งานศึกษาและฝกอบรมทางภาษา 
          5.3 งานศึกษาคนควาและวิจยัทางวัฒนธรรม 
          5.4 งานอนุรักษสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมทองถ่ิน 
          5.5  งานวิเทศสัมพนัธ 
     6. สถาบันวิจัยและพฒันา 
          6.1 งานบริหารทั่วไป 
          6.2 งานวิจัย 
          6.3 งานสารสนเทศและเผยแพรงานวิจัย 
          6.4 งานศูนยวิทยาศาสตร 
          6.5 งานศูนยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
          7.1 งานบริหารทั่วไป 
          7.2 งานรับเขานักศึกษา 
          7.3 งานบริการการศึกษา 
          7.4 งานสงเสริมวิชาการ 
     8. คณะครศุาสตร 
          8.1 งานบริหารทั่วไป 
          8.2 งานบริการการศึกษา 
          8.3 กิจกรรมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
          8.4 พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา 
          8.5 กิจกรรมสาขาวิชาคณิตศาสตร 
          8.6 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
          8.7 กิจกรรมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
          8.8 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย 
          8.9 กิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
          8.10 กิจกรรมสาขาวิชาการศึกษาพเิศษ 
          8.11 กิจกรรมสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 
คคศ12 
คคศ13 
คคศ14 
คคศ15 
คคศ16 

 

คมส01 
คมส02 
คมส03 
คมส04 
คมส05 
คมส06 
คมส07 
คมส08 
คมส09 
คมส10 
คมส11 

คมส12 
คมส13 
คมส14 

 
ควจ01 
ควจ02 
ควจ03 
ควจ04 
ควจ05 
ควจ06 
ควจ07 
ควจ08 
ควจ09 

ควจ10 

          8.12 กิจกรรมสาขาวิชาวัดผลการศึกษา 
          8.13 กิจกรรมสาขาวิชาบริหารการศึกษา 
          8.14 กิจกรรมสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
          8.15 กิจกรรมสาขาวิชาการประถมศึกษา 
          8.16 กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
     9. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
          9.1 งานบริหารทั่วไป 
          9.2 งานบริการการศึกษา 
         9.3 กิจกรรมสาขาวิชาวิชาภาษาตางประเทศ 
         9.4 กิจกรรมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
         9.5 กิจกรรมสาขาวิชาสุนทรียศาสตร 
         9.6 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย 
         9.7 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
         9.8 กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร 
         9.9 กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม 
         9.10 กิจกรรมสาขาวิชาดนตร ี
         9.11 กิจกรรมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
         9.12 กิจกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
         9.13 กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 
         9.14 กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
     10. คณะวทิยาการจดัการ 
         10.1 งานบริหารทั่วไป 
         10.2 งานบริการการศกึษา 
         10.3 กิจกรรมสาขาวิชาการตลาด 
         10.4 กิจกรรมสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
         10.5 กิจกรรมสาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
         10.6 กิจกรรมสาขาวิชาการบัญชี 
         10.7 กิจกรรมสาขาวิชาเลขานุการ 
         10.8 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
         10.9 กิจกรรมสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการทั่วไป 
         10.10 กิจกรรมสาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 
 

ควท01 
ควท02 
ควท03 
ควท04 
ควท05 
ควท06 
ควท07 
ควท08 
ควท09 
ควท10 

 
คทอ01 
คทอ02 
คทอ03 
คทอ04 
คทอ05 
คทอ06 
คทอ07 
คทอ08 
คทอ09 
คทอ10 
คทอ11 
คทอ12 

 
คทก01 
คทก02 
คทก03 
คทก04 

คทก05 
คทก06 

     11. คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
         11.1 การบริหารทั่วไป 
         11.2 งานบริการการศกึษา 
         11.3 กิจกรรมสาขาวิชาฟสิกส 
         11.4 กิจกรรมสาขาวิชาเคมี 
         11.5 กิจกรรมสาขาวิชาชีววิทยา 
         11.6 กิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
         11.7 กิจกรรมสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
         11.8 กิจกรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
         11.9 กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         11.10 กิจกรรมสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 
     12.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         12.1 งานบริหารทั่วไป 
         12.2 งานบริการการศกึษา 
         12.3 กิจกรรมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
         12.4 กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟา 
         12.5 กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
         12.6 กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
         12.7 กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
         12.8 กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
         12.9 กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
         12.10 กิจกรรมสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 
         12.11 กิจกรรมสาขาวชิาไฟฟาอุตสาหกรรม 
        12.12 กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
     13. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         13.1 งานบริหารทั่วไป 
         13.2 งานบริการการศกึษา 
         13.3 กิจกรรมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
         13.4 กิจกรรมสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

         13.5 กิจกรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 
         13.6 กิจกรรมสาขาวิชาสัตวบาล 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 
คทก07 
คทก08 
คทก09 
คทก10 
คทก11 

 
คบว01 
คบว02 
คบว03 
คบว04 
คบว05 
คบว06 
คบว07 
คบว08 
คบว09 

         13.7 กิจกรรมสาขาวิชาพืชศาสตร 
         13.8 กิจกรรมสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
         13.9 กิจกรรมสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย 
             13.10 กิจกรรมสาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 
           13.11 กิจกรรมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร 

     14. โครงการจัดตั้งบัณฑติวิทยาลัย  
         14.1 งานบริหารทั่วไป 
         14.2 งานบริการการศกึษา 
         14.3 กิจกรรมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
         14.4 กิจกรรมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
         14.5 กิจกรรมสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
         14.6 กิจกรรมสาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหาร 
         14.7 กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
         14.8 กิจกรรมสาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
         14.9 กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

3  
W01 
W02 

7. โครงการ แยกยอยตามกจิกรรมรอง ไดแก 
     1. โครงการพัฒนาอาจารยสูตําแหนงวชิาการ 
     2.  โครงการอบรมจริยธรรมใหกับนกัศกึษา 

3  
100 
110 
120 
140 
150 
200 
210 
220 
230 
240 
300 
310 

8. หมวดรายจาย ไดแก 
    1. งบบุคลากร/งบสรก. 
    2. เงินเดือน/งบสรก. 
    3. คาจางประจํา/งบสรก. 
    4. คาจางลูกจางสัญญาจาง 
    5. คาตอบแทนพนักงานราชการ 
    6. งบดําเนนิงาน/งบสรก. 
    7. คาตอบแทน/งบสรก. 
    8. คาใชสอย/งบสรก. 
    9. คาวัสดุ/งบสรก. 
    10. คาสาธารณูปโภค/งบสรก. 
    11. งบครุภัณฑ ที่ดนิ ส่ิงกอสราง 
    12. ครุภัณฑ/งบสรก. 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 
320 
400 
410 
420 
500 

    13. ที่ดิน/ส่ิงกอสราง/งบสรก. 
    14. งบอุดหนุน 
    15. อุดหนุนทั่วไป/งบสรก. 
    16. อุดหนุนเฉพาะกจิ/งบสรก. 
    17. งบรายจายอ่ืน/งบสรก. 

 
หมายเหตุ ในสวนของหมวดรายจาย และกลุมรายจายจะกําหนดตางหากในการจัดกลุมของกิจกรรม
ตามหมวดเงินที่ใชจริงในแตละโครงการเหลานั้น 
 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตัวอยาง 

 
การจัดรูปแบบของรหัสงบประมาณแยกยอยถึงโครงการ 
 

YY    T      D   PP   WW   MMMMM   SSS     OOO    
 
                                  กิจกรรมยอย 

             หมวดรายจาย 
              โครงการ 

                                                           หนวยงาน + กิจกรรมรอง 
                                            กิจกรรมหลัก 
                                  ผลผลิต 

   แผนงาน 
                   ประเภทงบประมาณ 
          ปงบประมาณ   
 
ตัวอยางการกําหนดรหัส  
 53                     ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 53 A                     ประเภท งบประมาณแผนดิน 
 53 A 1           แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

53 A 1 11   ผลผลิต ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
53 A 1 11 01       กิจกรรมหลัก งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
53 A 1 11 01 กกง01        หนวยงาน กองกลาง งานบริหารทั่วไป 

53 A 1 11 01 กกง01 W01     โครงการพัฒนาอาจารยสูตาํแหนงวิชาการ 

53 A 1 11 01 กกง01 W01 100          งบบุคลากร/งบสรก. 
 

คูมือการกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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