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แหล่ง งปม.

201554700K3937 2015504001 แผนงาน  : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี( 201554700K3937)
 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2015504001) 3,720,000 บาท

201554700K3937 2015504001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 5911210-5911230 2,224,000 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก01W01 1. โครงการงานบริหารทัว่ไป ส านกังานคณบดี งบด าเนินงาน 5911210-5911230          426,400 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก01W02 2. โครงการการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสายวิชาการ งบด าเนินงาน 5911210-5911230          272,000 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก01W03 3. โครงการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร งบด าเนินงาน 5911210-5911230            30,000 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก16W01 4. โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร งบด าเนินงาน 5911210-5911230          302,826 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก01W04 5. โครงการการวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติส าหรับการวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป งบด าเนินงาน 5911210-5911230            50,000 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก15W01 6. โครงการกจิกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการประมง งบด าเนินงาน 5911210-5911230          133,846 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก14W01 7. โครงการกจิกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) งบด าเนินงาน 5911210-5911230          120,461 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก10W02 8. โครงการกจิกรรมจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาบริหารธุรกจิการเกษตร งบด าเนินงาน 5911210-5911230          266,018 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก14W02 9. โครงการกจิกรรมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนคิการสัตวแพทย์ งบด าเนินงาน 5911210-5911230          282,749 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก10W01 10. โครงการกจิกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ค.บ. (เกษตรศาสตร์) งบด าเนินงาน 5911210-5911230            58,060 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก03W01 11. โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ งบด าเนินงาน 5911210-5911230            25,660 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001000000 59A33101คทก13W01 12. โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์เพือ่พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพบณัฑิตด้านพืชศาสตร์ งบด าเนินงาน 5911210-5911230          255,980 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001110000 ครุภัณฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท งบลงทุน 5911310 640,800 บาท
201554700K3937 2015504001110001 59A33101คทก15W02    โครงการชุดครุภณัฑ์ปฏบิติัการวิทยาศาสตร์ทางด้านการประมง งบลงทุน 5911310          640,800 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
201554700K3937 2015504001110001    ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางด้านการประมง ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
201554700K3937 2015504001410000 ค่าก่อสร้างทีม่ีราคาต่อหน่วย >10 ล้านบาทขึน้ไป งบลงทุน 5911320 855,200 บาท
201554700K3937 2015504001410004 59A33101คทก01W05    โครงการค่าปรับปรุงอาคารเรียนและโรงเรือนพลาสติก งบลงทุน 5911320 855,200 บาท คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

201554700K3937 2015504001410004   ค่าปรับปรุงอาคารเรียนและโรงเรือนพลาสติก ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

บาท
5911210 ค่าตอบแทน 5911310 ครุภัณฑ์
5911220 ค่าใช้สอย 5911320 ทีด่ิน สิ่งก่อสร้าง
5911230 ค่าวัสดุ 5911410 เงินอุดหนุนทัว่ไป
5911240 ค่าสาธารณปโภค 5911420 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5911500 รายจา่ยอ่ืน

หมายเหตุ  ** แหล่งของเงินจะแบ่งตามงบประมาณรายจา่ย ดังน้ี รวมงบประมาณทั้งสิน้              3,720,000

สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ การก าหนดรหสัผลผลิต รหสักิจกรรมหลัก รหสังบประมาณ และแหล่งของเงิน ส าหรับการกรอกใบสัง่ซ้ือในระบบ GFMIS ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร (ขอ้มลู ณ 6 ตลุาคม  2558)
[ รหสัหน่วยงาน : A155 ] [ ศูนยต์น้ทนุ : 2015500000 ] [ หน่วยเบกิจ่าย : 2015500000 ] [ หน่วยจัดซ้ือ : S75 ]
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