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แหล่ง งปม.

201554700K3937 2015504001 แผนงาน  : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลกั : จดัการเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (201554700K3937)
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (2015504001) 300,000 บาท

201554700K3937 2015504001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 5911210-5911230 300,000 บาท กองนโยบายและแผน
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กนผ04W01 1. โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการ เร่ือง จดัท าแผนบริหารความต่อเนื่องมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร งบด าเนินงาน 5911210-5911230         49,500 บาท กองนโยบายและแผน
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กนผ04W02 2. โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การจดัท าแผนปฏบิัติราชการของมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบด าเนินงาน 5911210-5911230         53,900 บาท กองนโยบายและแผน

201554700K3937 2015504001000000 59A33103กนผ04W03 3. โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การจดัท าแผนกลยทุธท์างการเงิน พ.ศ. 2559 - 2562 งบด าเนินงาน 5911210-5911230         42,500 บาท กองนโยบายและแผน
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กนผ04W04 4. โครงการประชมุเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การถา่ยทอดตัวชี้วดัและเป้าหมายการปฏบิัติราชการของมหาวทิยาลัย

    ราชภฏัสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบด าเนินงาน 5911210-5911230         50,900 บาท กองนโยบายและแผน

201554700K3937 2015504001000000 59A33103กนผ01W01 5. โครงการจดัท าเอกสารขอต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2560 งบประมาณแผ่นดิน งบด าเนินงาน 5911210-5911230         57,200 บาท กองนโยบายและแผน
201554700K3937 2015504001000000 59A33103กนผ01W02 6. โครงการประชมุจดัท าขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 งบด าเนินงาน 5911210-5911230 46,000 บาท กองนโยบายและแผน

201554700K3938 2015504002 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลกั : จดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์  (201554700K3938)
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  (2015504001) 650,000 บาท

201554700K3938 2015504002000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 5911210-5911240 350,000 บาท
201554700K3938 2015504002000000 59A33204กนผ01W01 1. โครงการเขา้ร่วมชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2560 งบประมาณแผ่นดิน ต่อคณะอนุกรรมการด้าน

     การศึกษาและคณะกรรมาธกิารวสิามญั
งบด าเนินงาน 5911210-5911230         63,940 บาท กองนโยบายและแผน

201554700K3938 2015504002000000 59A33204กนผ04W02 2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยคณะกรรมการสภาวชิาการ คณะกรรมการส่งเสริมกจิกรรม
    มหาวทิยาลัย และคณะกรรมการบริหารของมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร

งบด าเนินงาน 5911210-5911230       236,060 บาท กองนโยบายและแผน

201554700K3938 2015504002000000 59A33204กนผ03W02 3. โครงการการจดัท าแผนวเิคราะห์งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 งบด าเนินงาน 5911210-5911230         50,000 บาท กองนโยบายและแผน
201554700K3938 2015504002700002 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน 5911500 300,000 บาท
201554700K3938 2015504002700002 59A33204กนผ04W03 1. โครงการพัฒนางานตามค ารับรองปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจา่ยอืน่ 5911500       227,520 บาท กองนโยบายและแผน

201554700K3938 2015504002700002 59A33204กนผ03W01 2. โครงการจดัท าค่าใชจ้า่ยต่อหน่วยผลผลิตของกรมบัญชกีลางและจดัท าแผนเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงาน งบรายจา่ยอืน่ 5911500         50,900 บาท กองนโยบายและแผน
201554700K3938 2015504002700002 59A33204กนผ04W01 3. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง การวเิคราะห์ค่างานและประเมนิค่างานของกองนโยบายและแผน งบรายจา่ยอืน่ 5911500         21,580 บาท กองนโยบายและแผน

5911210 ค่าตอบแทน 5911310 ครุภัณฑ์ บาท
5911220 ค่าใช้สอย 5911320 ที่ดิน สิง่ก่อสร้าง
5911230 ค่าวัสดุ 5911410 เงินอุดหนุนทั่วไป
5911240 ค่าสาธารณปโภค 5911420 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5911500 รายจ่ายอ่ืน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น            950,000

หน่วยงาน

หมายเหตุ  ** แหล่งของเงินจะแบง่ตามงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี

สรุปการโอนจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ การก าหนดรหัสผลผลติ รหัสกิจกรรมหลกั รหัสงบประมาณ และแหลง่ของเงิน ส าหรับการกรอกใบสั่งซ้ือในระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร ข้อมูล ณ 6 ตลุาคม 2558)
[ รหัสหน่วยงาน : A155 ] [ ศูนยต์น้ทุน : 2015500000 ] [ หน่วยเบิกจา่ย : 2015500000 ] [ หน่วยจดัซ้ือ : S75 ]
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