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แหล่ง งปม.

201554700K3937 2015504001 แผนงาน  : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก : จัดการเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (201554700K3937)
ผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2015504001) 222,537,350 บาท

201554700K3937 2015504001000000 รายการงบประจ า งบบุคลากร 591110-5911150 39,250,400 บาท งบกลาง
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง03W02    โครงการเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และค่าตอบแทนข้าราชการลูกจ้างประจ า 

   ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย (ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
งบบุคลากร 591110-5911150 39,250,400 บาท งานคลัง

201554700K3937 2015504001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 5911210-5911230 7,379,000 บาท งบกลาง
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง03W02     โครงการเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และค่าตอบแทนข้าราชการลูกจ้างประจ า 

    ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย (ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
งบด าเนินงาน 5911210-5911230 7,379,000 บาท งานคลัง

201554700K3937 2015504001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 5911210-5911230 3,442,900 บาท งบกลาง
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง03W02      โครงการเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และค่าตอบแทนข้าราชการลูกจ้างประจ า

     ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย (ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
งบด าเนินงาน 5911210-5911230 3,442,900 บาท งานคลัง

201554700K3937 2015504001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 5911210-5911230 5,132,550 บาท กองกลาง
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง03W01 1. โครงการศึกษาดูงานแนวปฏบิติัที่ดีของการปฏบิติังานการเงินและบญัชี งบด าเนินงาน 5911210-5911230            100,000 บาท งานคลัง
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง05W01 2. โครงการบริหารพสัดุของส านักงานอธกิารบดี งบด าเนินงาน 5911210-5911230         1,833,200 บาท งานพัสดุ
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง01W01 3. โครงการการพฒันาบคุลากรด้วยกระบวนการจิตตปญัญาศึกษา งบด าเนินงาน 5911210-5911230             43,450 บาท งานบริหารทั่วไป
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง01W02 4. โครงการการบริหารงานสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการท าลายเอกสาร งบด าเนินงาน 5911210-5911230             95,500 บาท งานบริหารทั่วไป
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง01W04 5. โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พนูวสัิยทัศน์ประสิทธภิาพการท างานของบคุลากรกองกลาง งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 5911210-5911230 85,000 บาท งานบริหารทั่วไป
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง17W01 6. โครงการฝึกอบรมทบทวนประจ าปหีน่วยรักษาความปลอดภยั งบด าเนินงาน 5911210-5911230 36,000 บาท หน่วยรักษาความปลอดภัย
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง17W02 7. โครงการฝึกซ้อมแผนการปอ้งกันอัคคีภยัในอาคารสูง งบด าเนินงาน 5911210-5911230 44,400 บาท หน่วยรักษาความปลอดภัย
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง17W03 8. โครงการแผนปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั งบด าเนินงาน 5911210-5911230 39,400 บาท หน่วยรักษาความปลอดภัย
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง07W01 9. โครงการศึกษาดูงานการออกแบบภมูิสถาปตัย์ งบด าเนินงาน 5911210-5911230 80,000 บาท งานอาคาร สถานที่ และ

ยานพาหนะ

201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง18W01 10. โครงการอบรมภาษามือส าหรับเพือ่นร่วมชั้นเรียนนักศึกษาหหูนวก ปกีารศึกษา 2559 งบด าเนินงาน 5911210-5911230 75,600 บาท ศูนย์ DSS
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กกง05W02 11. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวน 4 หลัง งบด าเนินงาน 5911210-5911230 2,700,000 บาท งานพัสดุ
201554700K3937 2015504001110000 ครภุัณฑ์ที่มีราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท งบลงทุน 5911310 4,022,800 บาท
201554700K3937 2015504001120001 59A33101กกง05W01    โครงการชุดครุภณัฑ์ประกอบอาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม งบลงทุน 5911310        4,022,800 บาท งานพัสดุ

    ชุดครุภณัฑ์ปฏบิติัการวศิวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถนนสกลนคร - อุดรธานี อ าเภอเมือง 
    จังหวดัสกลนคร

สรปุการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การก าหนดรหัสผลผลิต รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ และแหล่งของเงนิ ส าหรบัการกรอกใบสัง่ซ้ือในระบบ GFMIS ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ข้อมูล ณ 6 ตุลาคม 2558)
[ รหัสหน่วยงาน : A155 ] [ ศูนย์ต้นทุน : 2015500000 ] [ หน่วยเบกิจ่าย : 2015500000 ] [ หน่วยจัดซ้ือ : S75 ]

รหัสกจิกรรมหลักของ
ปีงบประมาณ 2559

14 หลัก

รหัสงบประมาณ
ปี 2559

รหัสโครงการ
ระบบบรหิาร
งบประมาณ

แผนงาน / กิจกรรมหลัก /ผลผลิต ค าอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย
จ านวนเงนิ หน่วยงาน****

เอกสารแนบบนัทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที ่ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๕๙๐ ลงวันที ่๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
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แหล่ง งปม.
รหัสกจิกรรมหลักของ
ปีงบประมาณ 2559

14 หลัก

รหัสงบประมาณ
ปี 2559

รหัสโครงการ
ระบบบรหิาร
งบประมาณ

แผนงาน / กิจกรรมหลัก /ผลผลิต ค าอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย
จ านวนเงนิ หน่วยงาน****

201554700K3937 2015504001410000 ค่าก่อสรา้งที่มีราคาตอ่หน่วย >10 ล้านบาทขึ้นไป งบลงทุน 5911320 85,501,700 บาท
201554700K3937 2015504001410001 59A33103กกง05W04     โครงการค่าปรับปรุงอาคารสถาบนัภาษาศิลปและวฒัธรรม 1 งาน งบลงทุน 5911320        1,966,000 บาท งานพัสดุ

1. ค่าปรับปรุงอาคารสถาบันภาษาศิลปและวฒัธรรม ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเ ภอเมือง จังหวดัสกลนคร
201554700K3937 2015504001410002 59A33103กกง05W05     โครงการค่าปรับปรุงหอประชุมมหาวชิราลงกรณ งบลงทุน 5911320        4,915,000 บาท งานพัสดุ

2. ค่าปรับปรุงหอประชุมมหาวชิราลงกรณ ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร
201554700K3937 2015504001410003 59A33103กกง05W06     โครงการค่าปรับปรุงหอประชุม 1 งบลงทุน 5911320        1,966,000 บาท งานพัสดุ

3. ค่าปรับปรุงหอประชุม 1 ต าบลธาตุ เชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร
201554700K3937 2015504001420001 59A33103กกง05W03    โครงการอาคารเอนกประสงค์ งบลงทุน 5911320      16,642,500 บาท งานพัสดุ

4. อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร
201554700K3937 2015504001420002 59A33103กกง05W07     โครงการกลุ่มอาคารหอพกันักศึกษาและบคุลากร พร้อมรายการประกอบ งบลงทุน 5911320      60,012,200 บาท งานพัสดุ

5. กลุ่มอาคารหอพกันักศึกษาและบคุลากร พร้อมรายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี 
    อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร

201554700K3937 2015504001500003 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) งบอุดหนุนทั่วไป 5911410 77,808,000 บาท งบกลาง
201554700K3937 2015504001500003 59A33103กกง03W02    โครงการเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และค่าตอบแทนข้าราชการลูกจ้างประจ า 

   ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย (ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
งบอุดหนุนทั่วไป 5911410 77,808,000 บาท งานคลัง

201554700K3938 2015504002 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก : จัดการเรยีนการสอนด้านสังคมศาสตร ์(201554700K3937)
ผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์(2015504002) 259,672,620 บาท

201554700K3938 2015504002000000 รายการงบประจ า งบบุคลากร 5911110-5911150 53,391,700 บาท
201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง03W01 1. โครงการเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และค่าตอบแทนข้าราชการลูกจ้างประจ า 

    ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย (ด้านสังคมศาสตร์)
งบบุคลากร 5911110-5911150 53,391,700 บาท งานคลัง

201554700K3938 2015504002000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 5911210-5911230 3,767,200 บาท
201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง03W01   2. โครงการเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และค่าตอบแทนข้าราชการลูกจ้างประจ า 

     ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย (ด้านสังคมศาสตร์)
งบด าเนินงาน 5911210-5911230 3,767,200 บาท งานคลัง

201554700K3938 2015504002000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 5911210-5911240 3,201,700 บาท
201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง03W01 1. โครงการเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และค่าตอบแทนข้าราชการลูกจ้างประจ า 

   ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย (ด้านสังคมศาสตร์)
งบด าเนินงาน 5911240-5911240 3,201,700 บาท งานคลัง

201554700K3938 2015504002000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 5911210-5911240 1,201,520 บาท
201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง05W01 1. โครงการบ ารุงรักษาระบบลิฟต์มหาวทิยาลัย งบด าเนินงาน 5911210-5911230 279,820 บาท งานพัสดุ
201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง02W01 2. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลการลาของบคุลากร มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร งบด าเนินงาน 5911210-5911230 10,200 บาท งานบริหารบุคคลและนิติการ
201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง02W02 3. โครงการน าเข้าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า (ฐานกรมบญัชีกลาง) งบด าเนินงาน 5911210-5911230             31,500 บาท งานบริหารบุคคลและนิติการ
201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง02W03 4. โครงการจัดท าประมวลกฎหมายและฐานข้อมูลทางกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ ประกาศ 

    ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร
งบด าเนินงาน 5911210-5911230             80,000 บาท งานบริหารบุคคลและนิติการ

201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง02W04 5. โครงการพฒันาบคุลากรมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร หลักสูตรปฐมนิเทศบคุลากรสายสนับสนุนและวชิาการยุคใหม่ งบด าเนินงาน 5911210-5911230            150,000 บาท งานบริหารบุคคลและนิติการ

เอกสารแนบบนัทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที ่ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๕๙๐ ลงวันที ่๖ ตุลาคม ๒๕๕๘



เอกสารหมายเลข 1

แหล่ง งปม.
รหัสกจิกรรมหลักของ
ปีงบประมาณ 2559

14 หลัก

รหัสงบประมาณ
ปี 2559

รหัสโครงการ
ระบบบรหิาร
งบประมาณ

แผนงาน / กิจกรรมหลัก /ผลผลิต ค าอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย
จ านวนเงนิ หน่วยงาน****

201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง02W05 6. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบคุลากรสายสนับสนุน
    วชิาการและบคุลากรสายวชิาการ (Career Path)

งบด าเนินงาน 5911210-5911230            150,000 บาท งานบริหารบุคคลและนิติการ

201554700K3938 2015504002000000 59A33204กกง02W06 7. โครงการพฒันาผู้บริหารทุกระดับ            500,000 บาท งานบริหารบุคคลและนิติการ
201554700K3938 2015504002410000 ค่าก่อสรา้งที่มีราคาตอ่หน่วย >10 ล้านบาทขึ้นไป งบลงทุน 5911320 82,836,000 บาท
201554700K3938 2015504002410001 59A33204กกง05W02   โครงการค่าปรับปรุงหอพกันักศึกษา งบลงทุน 5911340 3,014,400 บาท งานพัสดุ
201554700K3938 (1) ค่าปรบัปรงุหอพักนักศึกษา 1 งาน
201554700K3938 2015504002410002 59A33204กกง05W03  โครงการค่าปรับปรุงอาคารคณะวทิยาการจัดการ งบลงทุน 5911360 3,994,300 บาท งานพัสดุ
201554700K3938 (2) ค่าปรบัปรงุอาคารคณะวิทยาการจัดการ 1 งาน
201554700K3938 2015504002420001 59A33204กกง05W04  โครงการอาคารเรียนรวม งบลงทุน 5911380 48,416,800 บาท งานพัสดุ
201554700K3938 (3) อาคารเรยีนรวม 1 หลัง
201554700K3938 2015504002420002 59A33204กกง05W05  โครงการศูนย์กีฬาพร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ งบลงทุน 5911400 27,410,500 บาท งานพัสดุ
201554700K3938 (4) ศูนยกี์ฬาพรอ้มสิ่งก่อสรา้งประกอบ 1 รายการ
201554700K3938 2015504002500001 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) งบอุดหนุนทั่วไป 5911410 115,274,500 บาท
201554700K3938 2015504002500001      โครงการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวทิยาลัย (ด้านสังคมศาสตร์) งบอุดหนุนทั่วไป 5911410 115,274,500 บาท งานคลัง

201554700K3942 2015504003 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก : เผยแพรค่วามรู้และบรกิารวิชาการ (201554700K3942)
ผลผลิต : ผลงานการให้บรกิารวิชาการ  (2015504003) 150,000 บาท

201554700K3942 2015504003500003 เงนิอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้า
สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรตพิระบรมวงศานุวงศ์เน่ืองในวาระตา่งๆ

งบอุดหนุนทั่วไป 5911410 150,000

201554700K3942 2015504003500003 59A33305กกง04W01 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
    พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวาระต่างๆ

งบอุดหนุนทั่วไป 5911410 150,000 บาท งานทรัพย์สินฯ

5911210 ค่าตอบแทน 5911310 ครภุัณฑ์ บาท
5911220 ค่าใช้สอย 5911320 ที่ดนิ สิ่งก่อสรา้ง
5911230 ค่าวัสดุ 5911410 เงนิอุดหนุนทั่วไป
5911240 ค่าสาธารณปโภค 5911420 เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ

5911500 รายจ่ายอ่ืน

หมายเหตุ  ** แหล่งของเงนิจะแบง่ตามงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี
รวมงบประมาณทัง้สิน้         482,359,970

เอกสารแนบบนัทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที ่ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๕๙๐ ลงวันที ่๖ ตุลาคม ๒๕๕๘


