
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

รายการบุคลากรภาครัฐ 280,250,100 บาท

1. งบบุคลากร 67,842,300         บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 61,042,500         บาท

1.1.1 เงินเดือน 59,795,200         บาท

(1) อัตราเดิม 92 อัตรา 53,654,800           บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 39 อัตรา 2,775,600            บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 47 อัตรา 3,364,800            บาท

1.1.2 คาจางประจํา 1,247,300          บาท

(1) อัตราเดิม 4 อัตรา 1,247,300            บาท

1.2 คาจางชั่วคราว 1,037,800          บาท

(1) คาจางรายเดือน 4 อัตรา 1,037,800            บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 5,762,000          บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 26 อัตรา 5,762,000            บาท

2. งบดําเนินงาน 8,726,100          บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 8,726,100          บาท

(1) คาเชาบาน 4 อัตรา 384,000               บาท

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 10 อัตรา 724,800               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 38 อัตรา 3,405,600            บาท

(4) คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงประเภทผูบริหารที่ไมมีวาระ 10 อัตรา 724,800               บาท

(5) คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงประเภทผูบริหารที่มีวาระ  35 อัตรา 3,204,000            บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 270,000               บาท

(6.1) เงินประกันสังคม 30 อัตรา 270,000               บาท

(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30 อัตรา 12,900                 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 203,681,700       บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 203,681,700       บาท

1) คาใชจายบุคลากร 203,681,700         บาท

1 เงินเดือน 203,681,700       บาท

(1) อัตราเดิม 481 อัตรา 201,934,500         บาท

(2) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 26 อัตรา 1,747,200            บาท

 พ.ร.บ. >>  ป : 2564 กรม : 23039 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 77,939,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ      20,003,400 บาท

1. งบลงทุน 65,168,200         บาท

เงินนอกงบประมาณ          20,003,400 บาท

1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 65,168,200         บาท

เงินนอกงบประมาณ          20,003,400 บาท

1.1.1 คาครุภัณฑ 8,430,000          บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 8,430,000            บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 8,430,000            บาท

รวม 4 รายการ (รวม 115 หนวย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 90 เครื่อง 2,700,000            บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี

 จังหวัดเพชรบุรี 6 เครื่อง 2,100,000            บาท

(1.3) อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูล แบบภายนอก (External Storage) 

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 3 เครื่อง 1,710,000            บาท

(1.4) อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 16 เครื่อง 1,920,000            บาท

1.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 56,738,200         บาท

เงินนอกงบประมาณ          20,003,400 บาท

- เงินรายได          20,003,400 บาท

1.1.2.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 47,398,300           บาท

(1) คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา

 10 ลานบาท 8,971,000            บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

(1.1) กอสรางอัฒจันทรพรอมหองปฏิบัติการอเนกประสงคสนามกีฬากลาง

 ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน 8,971,000            บาท

วงเงินทั้งสิ้น 49,838,500           บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,983,900            บาท

เงินงบประมาณ 44,854,600           บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 8,971,000            บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 35,883,600           บาท

(2) อาคารศูนยพัฒนาวิชาชีพครู ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี 1 หลัง 20,883,000           บาท



วงเงินทั้งสิ้น 136,490,000         บาท

เงินนอกงบประมาณ 13,649,000           บาท

เงินงบประมาณ 122,841,000         บาท

ป 2562 ตั้งงบประมาณ 28,800,000           บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 9,280,800            บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 20,883,000           บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 63,877,200           บาท



(3) อาคารศูนยปฏิบัติการการโรงแรมและการทองเที่ยว ตําบลนาวุง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง 17,544,300           บาท

วงเงินทั้งสิ้น 168,021,400         บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,802,100           บาท

เงินงบประมาณ 151,219,300         บาท

ป 2563 ตั้งงบประมาณ 30,243,900           บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 17,544,300           บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 103,431,100         บาท

1.1.2.2 คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 9,339,900            บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวยต่ํา

กวา 10 ลานบาท 9,339,900            บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

(1.1) งานปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย) ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน 8,100,000            บาท

วงเงินทั้งสิ้น 45,000,000           บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,500,000            บาท

เงินงบประมาณ 40,500,000           บาท

ป 2564 ตั้งงบประมาณ 8,100,000            บาท

ป 2565 ผูกพันงบประมาณ 32,400,000           บาท

(1.2) งานปรับปรุงอาคารศูนยวิทยาศาสตร ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี

 จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน 1,239,900            บาท

2. งบเงินอุดหนุน 12,770,800         บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,770,800         บาท

1) คาใชจายดําเนินงาน 12,770,800           บาท

1 คาตอบแทน 1,219,200          บาท

(1) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 4 อัตรา 1,219,200            บาท

2 คาสาธารณูปโภค 5,866,000          บาท

(1) คาไฟฟา 4,777,200            บาท

(2) คาประปา 1,088,800            บาท

3 คาวัสดุ 5,685,600          บาท

(1) วัสดุการศึกษา 5,685,600            บาท



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 103,394,200 บาท

1. งบลงทุน 92,400,000         บาท

1.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 92,400,000         บาท

1.1.1 คาครุภัณฑ 92,400,000         บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑการศึกษา 92,400,000           บาท

(1) ครุภัณฑการศึกษาที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 3,112,000            บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หนวย)

(1.1) ชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโตะ Aeros Reflectance 

Spectrophotometer ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1

 ชุด 780,000               บาท

(1.2) ชุดทดลองการสมดุลแบบสแตติกสและไดนามิกส ตําบลนาวุง อําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 540,000               บาท

(1.3) เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 850,000               บาท

(1.4) ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการทางเทอรโมไดนามิกส ตําบลนาวุง อําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 942,000               บาท

(2) ชุดเครื่องตัดและกัดโลหะดวยกระแสไฟฟาควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 

ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 12,500,000           บาท

(3) ชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ (Texture Analyzer) ตําบลนาวุง อําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 1,465,900            บาท

(4) ชุดทดลองเครื่องกําเนิดไฟฟาและระบบปองกัน ตําบลนาวุง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 2,250,000            บาท

(5) ชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝงตัวและระบบเสมือนจริง ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 9,500,000            บาท

(6) ชุดปฏิบัติการจําลองควบคุมการทํางานหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

อุตสาหกรรม ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 15,000,000           บาท

(7) ชุดหองปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี 1 ชุด 13,460,600           บาท

(8) ชุดทดสอบตามมาตราฐานทางดานโปรแกรมควบคุมอุตสาหกรรม ตําบลนา

วุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 5,000,000            บาท

(9) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถเชื่อมตอมนุษยดวย

ระบบเสมือนจริงพรอมโปรแกรมจําลองการทํางาน ตําบลนาวุง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 7,000,000            บาท



(10) ชุดปฏิบัติการสงถายพลังงานในระบบอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติพรอม

โปรแกรมและอุปกรณควบคุม ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

1 ชุด 9,800,000            บาท

(11) ชุดปฏิบัติทางพลังงาน ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 

ชุด 5,992,000            บาท

(12) เครื่องปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพไข ตําบลนาวุง อําเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง 1,096,500            บาท

(13) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer) ตําบลนาวุง 

อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง 3,103,000            บาท

(14) ชุดเครื่องจําลองและเรงสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ตําบลนาวุง อําเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด 3,120,000            บาท

2. งบเงินอุดหนุน 10,994,200         บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 10,994,200         บาท

1) คาใชจายดําเนินงาน 10,994,200           บาท

1 คาสาธารณูปโภค 5,423,200          บาท

(1) คาไฟฟา 4,861,100            บาท

(2) คาประปา 562,100               บาท

2 คาวัสดุ 5,571,000          บาท

(1) วัสดุการศึกษา 5,571,000            บาท



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 4,182,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 4,182,000          บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,182,000          บาท

1) คาใชจายดําเนินงาน 4,182,000            บาท

1 คาวัสดุ 4,182,000          บาท

(1) วัสดุการศึกษา 4,182,000            บาท



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 1,631,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,631,500          บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,631,500          บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 1 โครงการ 1,631,500            บาท



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 2,568,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,568,000          บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,568,000          บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 2,568,000            บาท



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

โครงการ : โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 33,052,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 33,052,300         บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 33,052,300         บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 33,052,300           บาท



รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,940,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,940,300          บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,940,300          บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,940,300            บาท

1.1) คาหนังสือเรียน 350,500               บาท

1.2) คาอุปกรณการเรียน 126,500               บาท

1.3) คาเครื่องแบบนักเรียน 151,200               บาท

1.4) คาจัดการเรียนการสอน 1,049,000            บาท

1.5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 263,100               บาท
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