
 
สรุปรายละเอียดโครงการ จําแนกตามรหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 กองนโยบายและแผน

เอกสารหมายเลข 2 

แหล่ง
งบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม

  167,405  568,805  85,090  821,300     15,500  94,300  6,600  116,400    937,700
    77,355  328,905  49,240  455,500             -          -        -            -    455,500

61A77113กนผ03W01 โครงการเข้าร่วมประชุมการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี การจัดทําเอกสารประกอบการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณและเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
 2562

นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น แผ่นดิน       51,730    271,070    27,200    350,000               -            -          -              -     350,000

61A77214กนผ03W01 โครงการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตของหลักสูตร 
กรมบัญชีกลาง และจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน

นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์  ประชาริโก แผ่นดิน       17,500      13,460    14,540      45,500               -            -          -              -      45,500

61A77214กนผ03W02 โครงการประชุมจัดทําขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2562

นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น แผ่นดิน        8,125      44,375     7,500      60,000               -            -          -              -      60,000

    90,050  239,900  35,850  365,800     15,500  94,300  6,600  116,400    482,200
61A77214กนผ04W01 โครงการสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ แผ่นดิน       16,250      22,000     2,950      41,200               -            -          -              -      41,200

61A77214กนผ04W02 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560

นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา แผ่นดิน               -              -            -              -       12,500    68,500   4,500      85,500      85,500

61A77214กนผ04W03 โครงการจัดทํากรอบโครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตรากําลัง
 พ.ศ. 2561

นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ แผ่นดิน       25,000      11,600     3,400      40,000               -            -          -              -      40,000

หมวดรายจ่าย
รวม

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น

กองนโยบายและแผน รวมทั้งหมด 10 โครงการ
งานวิเคราะห์งบประมาณ

งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

เอกสารบันทึกข้อความ ศธ 0542.01/ว404 วันที่ 9 ตุลาคม 2560   



 
สรุปรายละเอียดโครงการ จําแนกตามรหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 กองนโยบายและแผน

เอกสารหมายเลข 2 

แหล่ง
งบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม

หมวดรายจ่าย
รวม

งบประมาณ
งบดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ

61A77214กนผ04W04 โครงการการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา แผ่นดิน               -              -            -              -        3,000    25,800   2,100      30,900      30,900

61A77214กนผ04W05 โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้ และแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา แผ่นดิน        6,000      48,400     3,300      57,700               -            -          -              -      57,700

61A77214กนผ04W06 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 
20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 -
 2564

นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา แผ่นดิน       12,600    102,600    15,000    130,200               -            -          -              -     130,200

61A77214กนผ04W07 โครงการ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ แผ่นดิน       30,200      55,300    11,200      96,700               -            -          -              -      96,700

  167,405  568,805  85,090  821,300     15,500  94,300  6,600  116,400    937,700รวม 10 โครงการ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น

เอกสารบันทึกข้อความ ศธ 0542.01/ว404 วันที่ 9 ตุลาคม 2560   


