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แหล่ง งปม.

แผนงาน :  บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
201554700M3925 2015517031 กิจกรรมหลัก : การวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มใหม่

                   ตามนโยบายรัฐบาล  (201554700M3925)
โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ  (2015517031) 6,772,600 บาท

201554700M3925 2015517031500001 61A33103สวพ02W01 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ งบอุดหนุนทั่วไป 6111410 6,772,600 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน :  บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
201554700M3926 2015517032 กิจกรรมหลัก : การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

                   และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  (201554700M3926)
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ (2015517032)

2,964,300 บาท

201554700M3926 2015517032500001 61A33204สวพ02W01 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง

และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

งบอุดหนุนทั่วไป 6111410 2,964,300 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
201554700M3927 2015517033

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  (2015517033) 1,383,400 บาท
201554700M3927 2015517033500001 61A33305สวพ02W01 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ งบอุดหนุนทั่วไป 6111410 1,383,400 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

201554700M3928 กิจกรรมหลัก : การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพ
                   ตามสาขาการวิจัย (201554700M3928)
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ  (2015517033) 1,318,700 บาท

201554700M3928 2015517033500002 61A33305สวพ02W01 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ งบอุดหนุนทั่วไป 6111410 1,318,700 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
201554700M3929 2015517034 กิจกรรมหลัก : พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม (201554700M3929)

โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  (2015517034) 416,000 บาท
201554700M3929 2015517034500001 61A33406สวพ02W01 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบอุดหนุนทั่วไป 6111410 416,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน  : บูรณาการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศษฐกิจภายในประเทศ
201554700M3944 2015562030 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาภาค และพื้นที่เศรษฐกิจ  (201554700M3944)

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล  (2015562030) 700,000 บาท
201554700M3944 2015562030700001 61A55108สวพ02W01 1. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล สถาบันวิจัยและพัฒนา งบรายจ่ายอื่น 6111500 700,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผนงาน  : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
201554700M3935 2015534001 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (201554700M3935)

สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การกําหนดรหัสผลผลิต รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ และแหล่งของเงิน สําหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ข้อมูล ณ 9 ตุลาคม 2560)
[ รหัสหน่วยงาน : A155 ] [ ศูนย์ต้นทุน : 2015500000 ] [ หน่วยเบิกจ่าย : 2015500000 ] [ หน่วยจัดซื้อ : S75 ]

รหัสกิจกรรมหลักของ

ปีงบประมาณ 2561

14 หลัก

รหัสงบประมาณ

ปี 2561

รหัสโครงการ
ระบบบริหาร
งบประมาณ

คําอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย
จํานวนเงิน หน่วยงาน

เอกสารแนบบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๔๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
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แหล่ง งปม.
รหัสกิจกรรมหลักของ

ปีงบประมาณ 2561

14 หลัก

รหัสงบประมาณ

ปี 2561

รหัสโครงการ
ระบบบริหาร
งบประมาณ

คําอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย
จํานวนเงิน หน่วยงาน

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2015534001) 500,000 บาท
201554700M3935 2015534001700003 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน งบรายจ่ายอื่น 6111500 500,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา
201554700M3935 2015534001700003 61A77113สวพ02W01 โครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ในท้องถิ่น งบรายจ่ายอื่น 6111500 500,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารแนบบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๔๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
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แหล่ง งปม.
รหัสกิจกรรมหลักของ

ปีงบประมาณ 2561

14 หลัก

รหัสงบประมาณ

ปี 2561

รหัสโครงการ
ระบบบริหาร
งบประมาณ

คําอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย
จํานวนเงิน หน่วยงาน

201554700M3936 2015534002 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  (201554700M3936)
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  (2015534002) 35,000 บาท

201554700M3936 2015534002700001 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอื่น 6111500 35,000 บาท
201554700M3936 2015526002700001 61A77214สวพ01W01 โครงการใช้จ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอื่น 6111500 35,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

201554700M3931 2015527005 แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรมหลัก : ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  (201554700M3931)
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (2015527005) 108,300 บาท

201554700M3931 2015527005000000 รายการงบประจํา งบดําเนินงาน 6111210-6111230 108,300 บาท
201554700M3931 2015527005000000 61A88115สวพ03W01 โครงการจัดทําวารสาร SNRU Journal of Science and Technology งบดําเนินงาน 6111210-6111230 108,300 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

201554700M3932 2015527006 แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กิจกรรมหลัก : ดําเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  (201554700M3931)
ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  (2015527006) 54,100 บาท

201554700M3932 2015527006000000 รายการงบประจํา งบดําเนินงาน 6111210-6111230 54,100 บาท
201554700M3932 2015527006000000 61A88216สวพ03W01 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการวิจัย งบดําเนินงาน 6111210-6111230 54,100 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา

6111110 6111210   ค่าตอบแทน                                                             6111310  ครุภัณฑ์ บาท
6111120 ค่าจ้างประจํา 6111220   ค่าใช้สอย                                                                6111320 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
6111130 ค่าจ้างชั่วคราว 6111230    ค่าวัสดุ                                                                  6111410 เงินอุดหนุนทั่วไป
6111140 6111240    ค่าสาธารณูปโภค                                                      6111420 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
6111150                                                                                                 6111500  รายจ่ายอื่นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

หมายเหตุ  ** แหล่งของเงินจะแบ่งตามงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
เงินเดือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น             14,252,400

ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง

เอกสารแนบบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๔๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐


