
แหล่ง งปม.

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาพ
230264700N8500 2302628030 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  (230264700N8500)

โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล  (2302628030) 3,400,000 บาท
230264700N8500 2302628030700001 ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพ่ือการแปรรูปผลิต

ภัณฑ์สู่สากล

230264700N8500 2302628030700001 1. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 3,400,000 บาท งบกลาง
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาพ

230264700N8501 2302628051 กิจกรรมหลัก : พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร  (230264700N8501)
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร  (2302628051) 650,000 บาท

230264700N8501 2302628051700001 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและได้มาตรฐาน
230264700N8501 2302628051700001 1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารครบวงจร งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 650,000 บาท งบกลาง

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาพ
230264700N8502 2302628057 กิจกรรมหลัก : ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  (230264700N8502)

โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  (2302628057) 450,000 บาท
230264700N8502 2302628057700001 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยระบบการเท่ียววิถีชาวนาไทผสานวัฒนธรรมชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

230264700N8502 2302628057700001 1. โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 450,000 บาท งบกลาง

แผนงาน :  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียบและท่ัวถึง
230264700N8503 2302632048 กิจกรรมหลัก : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท้ัวถึง  (230264700N8503)

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

และสตีมศึกษา (STEAM Education)  (2302632048)

450,000 บาท

230264700N8503 2302632048700001 ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้ตามแนวทางSTEAM ในสถานศึกษาจังหวัด

สกลนคร

230264700N8503 2302632048700001 1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็มศึกษา

   และสตีมศึกษา

งบอุดหนุนท่ัวไป 6311500 450,000 บาท งบกลาง

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน

230264700N8504 2302633009 กิจกรรมหลัก : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (230264700N8504)

โครงการรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2302633009) 427,800 บาท

230264700N8504 2302633009500001 63A77115กกง13W01 1. ค่าจัดการเรียนการสอน งบอุดหนุนท่ัวไป 6311410 112,600 บาท โรงเรียนวิธีธรรมฯ

230264700N8504 2302633009500002 63A77115กกง13W01 2. ค่าหนังสือเรียน งบอุดหนุนท่ัวไป 6211410 7,800 บาท โรงเรียนวิธีธรรมฯ

230264700N8504 2302633009500003 63A77115กกง13W01 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน งบอุดหนุนท่ัวไป 6211410 76,100 บาท โรงเรียนวิธีธรรมฯ

230264700N8504 2302633009500004 63A77115กกง13W01 4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน งบอุดหนุนท่ัวไป 6211410 86,900 บาท โรงเรียนวิธีธรรมฯ

230264700N8504 2302633009500005 63A77115กกง13W01 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบอุดหนุนท่ัวไป 6311410 144,400 บาท โรงเรียนวิธีธรรมฯ

สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การก าหนดรหัสผลผลิต รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ และแหล่งของเงิน ส าหรับการกรอกใบส่ังซ้ือในระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
[ รหัสหน่วยงาน : D026 ] [ ศูนย์ต้นทุน : 2302600000 ] [ หน่วยเบิกจ่าย : 2302600000 ] [ หน่วยจัดซ้ือ : Y26 ] (ข้อมูล ณ 10 ตุลาคม 2562)

รหัสกิจกรรมหลักของ

ปีงบประมาณ 2562

14 หลัก

รหัสโครงการ

ระบบบริหาร

งบประมาณ

ค าอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย

จ านวนเงิน
หน่วยงาน

รหัสงบประมาณ

ปี 2562 (พลางก่อน)

เอกสารแนบบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ท่ี อว ๐๖๔๒.๐๑ (๒) /ว ๒๔๒ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   



แหล่ง งปม.
รหัสกิจกรรมหลักของ

ปีงบประมาณ 2562

14 หลัก

รหัสโครงการ

ระบบบริหาร

งบประมาณ

ค าอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย

จ านวนเงิน
หน่วยงาน

รหัสงบประมาณ

ปี 2562 (พลางก่อน)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความย่ังยืน

230264700N8505 2302633046 กิจกรรมหลัก : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (230264700N8505)

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (2302633046) 3,250,000 บาท

230264700N8505 2302633046700001 ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 3,250,000 บาท งบกลาง

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
230264700N8506 2302638007 กิจกรรมหลัก : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   (230264700N8506)
โครงการรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2302638007) 134,278,200 บาท

230264700N8506 2302638007000000 รายการงบประจ า งบบุคลากร 6311110-6311150 44,150,300 บาท

230264700N8506 2302638007000000 63A44106กกง03W01 1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร  (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า) งบบุคลากร 6311110-6311150 38,572,700 บาท งบกลาง
     - ค่าจ้างรายเดือน 2,442,600 บาท
        ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3,135,000 บาท

230264700N8506 2302638007000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311200-6311210 1,665,000 บาท
230264700N8506 2302638007000000 63A44106กกง03W01 1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร งบด าเนินงาน 1,665,000 บาท งบกลาง
230264700N8506 2302638007500001 63A44106กกง03W01 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) งบอุดหนุนท่ัวไป 6311410 88,462,900 บาท
230264700N8506 2302638007500001 1. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร งบอุดหนุนท่ัวไป 6311410 88,462,900 บาท งบกลาง

แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
230264700N8507 2302639001 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (230264700N8507)

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2302639001) 7,393,000 บาท
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 368,000 บาท งบกลาง
230264700N8507 2302639001000000 63A55108กกง03W01 โครงการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบด าเนินงาน 6311210-6311230 368,000 บาท งบกลาง
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311240-6311240 1,721,400 บาท งบกลาง
230264700N8507 2302639001000000 63A55108กกง03W02 โครงการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าสาธารณูปโภค) งบด าเนินงาน 6311240-6311240 1,721,400 บาท งบกลาง
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 1,640,000 บาท กองกลาง
230264700N8507 2302639001000000 63A55209กกง05W01 1. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารเรียน งบด าเนินงาน 6311210-6311230          1,640,000 บาท กองกลาง
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 150,000 บาท กองนโยบายและแผน
230264700N8507 2302639001000000 63A55107กนผ03W01 1. โครงการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การเข้าร่วมประชุมการจัดท าเอกสารประกอบการ

   จัดท าค าขอต้ังงบประมาณและเข้าร่วมช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564

งบด าเนินงาน 6311210-6311230 150,000 บาท กองนโยบายและแผน

230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 150,000 บาท กองพัฒนานักศึกษา
230264700N8507 2302639001000000 63A55210กพน01W01 1.โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาและการให้บริการกับนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบด าเนินงาน 6311210-6311230 150,000 บาท กองพัฒนานักศึกษา
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 75,000 บาท ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
230264700N8507 2302639001000000 63A55108สวพ01W01 โครงการส่งเสริมการจัดการท่ัวไปในส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา งบด าเนินงาน 6311210-6311230 75,000 บาท ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 75,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา
230264700N8507 2302639001000000 1. โครงการส่งเสริมการจัดการท่ัวไปในส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา งบด าเนินงาน 6311210-6311230 75,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 1,352,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55107ควท01W01 โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบด าเนินงาน 6311210-6311230              50,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55107ควท01W02 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบด าเนินงาน 6311210-6311230                5,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55108ควท01W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบด าเนินงาน 6311210-6311230              30,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55108ควท02W01 โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบด าเนินงาน 6311210-6311230              10,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55108ควท03W01 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              40,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี

เอกสารแนบบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ท่ี อว ๐๖๔๒.๐๑ (๒) /ว ๒๔๒ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   



แหล่ง งปม.
รหัสกิจกรรมหลักของ

ปีงบประมาณ 2562

14 หลัก

รหัสโครงการ

ระบบบริหาร

งบประมาณ

ค าอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย

จ านวนเงิน
หน่วยงาน

รหัสงบประมาณ

ปี 2562 (พลางก่อน)

230264700N8507 2302639001000000 63A55107ควท04W01 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี งบด าเนินงาน 6311210-6311230              54,572 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55107ควท05W01 โครงการพัฒนานักศึกษาและจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา งบด าเนินงาน 6311210-6311230             110,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55108ควท05W01 โครงการพัฒนาจุดเน้นสาขาวิชาชีววิทยา งบด าเนินงาน 6311210-6311230              70,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55108ควท06W01 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม งบด าเนินงาน 6311210-6311230              75,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55107ควท07W01 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              67,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55107ควท07W02 โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล งบด าเนินงาน 6311210-6311230              10,320 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55107ควท08W01 โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              50,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55107ควท08W02 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              23,800 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55107ควท08W03 โครงการค้นหาคนคอม พร้อมน าวิชาการ สานต่อวิชาชีพ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              46,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55108ควท14W01 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              95,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 63A55108ควท14W02 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบด าเนินงาน 6311210-6311230                4,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230             611,308 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 454,200 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55108คทก01W01 โครงการการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบด าเนินงาน 6311210-6311230              10,000 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทก02W01 โครงการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบด าเนินงาน 6311210-6311230              47,500 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทก03W01 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              12,130 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทก17W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร งบด าเนินงาน 6311210-6311230              60,000 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทก09W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              48,000 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทก10W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230                5,900 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทก14W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230             101,738 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทก13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              20,000 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทก16W01 โครงการการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร งบด าเนินงาน 6311210-6311230              30,000 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทก15W01 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการประมง งบด าเนินงาน 6311210-6311230              43,000 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230              75,932 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 572,400 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทอ01W01 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบด าเนินงาน 6311210-6311230              40,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทอ01W02 โครงการพัฒนางานด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบด าเนินงาน 6311210-6311230              66,300 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทอ12W01 โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบด าเนินงาน 6311210-6311230              11,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทอ13W01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม งบด าเนินงาน 6311210-6311230              84,040 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทอ14W01 โครงการจัดการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบด าเนินงาน 6311210-6311230             112,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทอ15W01 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              53,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N8507 2302639001000000 63A55107คทอ16W01 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี งบด าเนินงาน 6311210-6311230                6,500 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230             199,560 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 150,000 บาท กองนโยบายและแผน
230264700N8507 2302639001000000 1. โครงการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การเข้าร่วมประชุมการจัดท าเอกสารประกอบการ งบด าเนินงาน 6311210-6311230 150,000 บาท กองนโยบายและแผน
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 150,000 บาท กองพัฒนานักศึกษา
230264700N8507 2302639001000000 1. โครงการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาและการให้บริการกับนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบด าเนินงาน 6311210-6311230 150,000 บาท กองพัฒนานักศึกษา
230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 75,000 บาท ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
230264700N8507 2302639001000000 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ งบด าเนินงาน 6311210-6311230 75,000 บาท ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารแนบบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ท่ี อว ๐๖๔๒.๐๑ (๒) /ว ๒๔๒ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   
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230264700N8507 2302639001000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 75,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา
230264700N8507 2302639001000000 63A55108สวพ01W01 โครงการส่งเสริมการจัดการท่ัวไปในส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา งบด าเนินงาน 6311210-6311230 75,000 บาท สถาบันวิจัยและพัฒนา
230264700N8507 2302639001700001 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 385,000 บาท งานประกันคุณภาพการศึกษา
230264700N8507 2302639001700001 63A55108กนผ05W01 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             150,000 บาท งานประกันคุณภาพการศึกษา
230264700N8507 2302639001700001 63A55108กนผ05W02 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             120,000 บาท งานประกันคุณภาพการศึกษา
230264700N8508 2302639001700001 3. ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             115,000 บาท งานประกันคุณภาพการศึกษา

230264700N8508 2302639002 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  (230264700N8508)
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  (2302639002) 5,315,800 บาท

230264700N8508 2302639002000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230 3,210,700 บาท
230264700N8508 2302639002000000 63A55210กกง03W01 โครงการบริหารจัดการด้านสังคมศาสตร์ (ค่าสาธารณูปโภค) งบด าเนินงาน 6311210-6311230 1,600,800 บาท งบกลาง
230264700N8508 2302639002000000 63A55210กกง05W01 2. โครงการบริหารพัสดุของส านักงานอธิการบดี งบด าเนินงาน 6311210-6311230 657,100 บาท งานพัสดุ

230264700N8508 2302639002000000 63A55210กกง03W02 โครงการค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง งบด าเนินงาน 6311210-6311230 952,800 บาท งานคลัง

230264700N8508 2302639002000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230       514,800.00 บาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230264700N8508 2302639002000000 63A55210คมส01W01 โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230          58,940.00 บาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230264700N8508 2302639002000000 63A55209คมส02W01 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230         455,860.00 บาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230264700N8508 2302639002000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230          61,100.00 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
230264700N8508 2302639002000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230       597,600.00 บาท คณะวิทยาการจัดการ
230264700N8508 2302639002000000 63A55209ควจ01W01 โครงการสนับสนุนการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ งบด าเนินงาน 6311210-6311230         272,000.00 บาท คณะวิทยาการจัดการ
230264700N8508 2302639002000000 63A55210ควจ01W01 โครงการสนับสนุนด้านการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ งบด าเนินงาน 6311210-6311230          35,000.00 บาท คณะวิทยาการจัดการ
230264700N8508 2302639002000000 63A55209ควจ02W01 โครงการสนับสนุนด้านวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ งบด าเนินงาน 6311210-6311230         105,000.00 บาท คณะวิทยาการจัดการ

รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230         185,600.00 บาท คณะวิทยาการจัดการ
230264700N8508 2302639002000000 รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230       536,500.00 บาท คณะครุศาสตร์
230264700N8508 2302639002000000 63A55209คคศ01W01 1. โครงการบริหารและจัดการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230             269,489 บาท คณะครุศาสตร์
230264700N8508 2302639002000000 63A55209คคศ01W01 2.โครงการส่งเสริมการเป็นชุมชนวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ งบด าเนินงาน 6311210-6311230              12,688 บาท คณะครุศาสตร์
230264700N8508 2302639002000000 63A55209คคศ01W01 3. โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน (Gamification) สาขาวิชา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์

ศึกษา

งบด าเนินงาน 6311210-6311230              10,000 บาท คณะครุศาสตร์

230264700N8508 2302639002000000 63A55209คคศ01W01 4. รายการงบประจ า งบด าเนินงาน 6311210-6311230             244,323 บาท คณะครุศาสตร์

230264700N8508 2302639002700001 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 456,200 บาท
230264700N8508 2302639002700001 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             376,200 บาท งบกลาง
230264700N8508 2302639002700001 63A55201คทอ01W01 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบรายจ่ายอ่ืน 6311500              80,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

230264700N8509 2302639003 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กิจกรรมหลัก : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ  (230264700N8508)
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ  (2302639003) 545,000 บาท

230264700N8509 2302639003700001 ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)

งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 545,000 บาท

230264700N8509 2302639003700001 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             545,000 บาท งบกลาง
230264700N9125 230264004 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กิจกรรมหลัก : สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (230264700M3942)
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม (2302643004) งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 550,000 บาท

230264700N9125 2302639004700001 ค่าใช้จ่ายในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 550,000 บาท
เอกสารแนบบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ท่ี อว ๐๖๔๒.๐๑ (๒) /ว ๒๔๒ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   



แหล่ง งปม.
รหัสกิจกรรมหลักของ

ปีงบประมาณ 2562

14 หลัก

รหัสโครงการ

ระบบบริหาร

งบประมาณ

ค าอธิบายรายการ / โครงการ
ประเทภ

งบรายจ่าย

จ านวนเงิน
หน่วยงาน

รหัสงบประมาณ

ปี 2562 (พลางก่อน)

230264700N9125 2302639004700001 63A55412สภศ04W01 โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สีบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             150,000 บาท สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
230264700N9125 2302639004700001 63A55412กพน02W01 โครงการคนรุ่นใหม่สืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือยาวท้องถ่ินปลอดยาเสพติด งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             120,000 บาท กองพัฒนานักศึกษา
230264700N9125 2302639004700001 63A55412กพน02W02 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             120,000 บาท กองพัฒนานักศึกษา
230264700N9125 2302639004700001 63A55413สภศ03W01 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบรายจ่ายอ่ืน 6311500              50,000 บาท สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             110,000 บาท สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
230264700N9126 230269004 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (230264700N9126)
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม (230269004) 380,000 บาท

230264700N9126 2302639004700002 ค่าใช้จ่ายโครงการการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน 6311500 380,000 บาท
230264700N9126 2302639004700002 ค่าใช้จ่ายโครงการการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน 6311500             231,000 บาท สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
230264700N9126 2302639004700002 63A55412คทอ12W01 โครงการวันครอบครัวอุตสาหกรรม “ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาและรักษาส่ิงแวดล้อม” งบรายจ่ายอ่ืน 6311500              43,000 บาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
230264700N9126 2302639004700002 63A55413คทก12W01 โครงการเกษตรส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน 6311500              36,000 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร
230264700N9126 2302639004700002 63A55412ควท12W01 โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม งบรายจ่ายอ่ืน 6311500              20,000 บาท  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
230264700N9126 2302639004700002 63A55412สภศ04W02 โครงการสนับสนุนงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน(งบกลาง) งบรายจ่ายอ่ืน 6311500              50,000 บาท สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

บาท             157,089,800 

หมายเหตุ  ** แหล่งของเงินจะแบ่งตามงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี

รวมงบประมาณท้ังส้ิน

เอกสารแนบบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ท่ี อว ๐๖๔๒.๐๑ (๒) /ว ๒๔๒ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   


