
แหล่ง งปม.

แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
230264700P3610 2302637013 230264700P3610 กิจกรรมหลัก : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (230264700P3610)
230264700P3610 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน (2302637013)              550,000 บาท

230264700P3610 2302637013500001 64A33110กกง14W02  โครงการบูรณาการพันธกิจ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต งบอุดหนุนท่ัวไป 0713001 6411410              550,000 บาท งบกลาง
230264700P3610 2302637013500001 64A33110กกง14W02A02 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน งบอุดหนุนท่ัวไป 0713001 6411410                400,000 บาท กองนโยบายและแผน

230264700P3610 2302637013500001 64A33110กกง14W11A03 กิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พลิกโฉมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีสุขภาวะและย่ังยืน งบอุดหนุนท่ัวไป 0713001 6411410                150,000 บาท กองนโยบายและแผน

แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
230264700P3608 2302636005 กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (230264700P3608)

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2302636005)              651,000 บาท
230264700P3608 2302636005500001 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410              361,000 บาท งบกลาง
230264700P3608 2302636005500001  64A22104กนผ04W01  7. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410                  41,000 บาท กองนโยบายและแผน

230264700P3608 2302636005500001  64A22104กนผ03W01   8. โครงการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การเข้าร่วมประชุม การจัดท าเอกสารประกอบการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณและเข้าร่วมช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410                320,000 บาท กองนโยบายและแผน
230264700P3608 2302636005500001 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410              290,000 บาท งบกลาง
230264700P3608 2302636005500001 64A22103กนผ05W01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410              290,000 บาท กองนโยบายและแผน
230264700P3608 2302636005500001 64A22103กนผ05W01A01 กิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน เพ่ือน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410                  80,000 บาท กองนโยบายและแผน

230264700P3608 2302636005500001 64A22103กนผ05W01A02 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410                  80,000 บาท กองนโยบายและแผน

230264700P3608 2302636005500001 64A22103กนผ05W01A03 กิจกรรมจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410                  30,000 บาท กองนโยบายและแผน

230264700P3608 2302636005500001 64A22103กนผ05W01A04 กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410                  30,000 บาท กองนโยบายและแผน

230264700P3608 2302636005500001 64A22103กนผ05W01A05 กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา งบอุดหนุนท่ัวไป 0705001 6411410                  70,000 บาท กองนโยบายและแผน

230264700P3609 2302636006 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมหลัก : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์  (230264700P3609)
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  (2302636006)              124,000 บาท

230264700P3609 2302636006420001 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน งบอุดหนุนท่ัวไป 0706001 6411410              124,000 บาท งบกลาง
230264700P3609 2302636006500001 64A22206กนผ04W01   2. โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และ จัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี

    งบประมาณ พ.ศ. 2563
งบอุดหนุนท่ัวไป 0706001 6411410                124,000 บาท กองนโยบายและแผน

           1,325,000 บาท
    

สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การก าหนดรหัสผลผลิต รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ และแหล่งของเงิน ส าหรับการกรอกใบส่ังซ้ือในระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
[ รหัสหน่วยงาน : D026 ] [ ศูนย์ต้นทุน : 2302600000 ] [ หน่วยเบิกจ่าย : 2302600000 ] [ หน่วยจัดซ้ือ : Y26 ] (ข้อมูล ณ 21 ตุลาคม 2563)
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เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ กองนโยบายและแผน ท่ี อว 0621/ว 813 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2563


