รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ

: 01
ถึง : 06
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 01 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
030101 จัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ - 1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

งบดําเนินงาน
5,814,000.00

งบลงทุน
14,830,000.00

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบรายจ่ ายอื่น
1,000,000.00

รวม
21,644,000.00
0.00

(1,000,000.00)

3. โอนเข้า/โอนออก

(1,000,000.00)

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

5,462,831.94

7,546,510.00

13,009,341.94

314,580.00

7,241,980.00

7,556,560.00

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
050105
จัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โอนเข้า/โอนออก

0.00
36,588.06

41,510.00

0.63

0.28

1,344,000.00

78,098.06
1,344,000.00
0.00
0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ
9. กันเหลื่อมปี

839,740.22

839,740.22

1,072.00

1,072.00
0.00

1/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ถึง : 06
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 01 เงินงบประมาณ
กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
050105
10. งบประมาณคงเหลือ
จัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

งบดําเนินงาน
503,187.78
37.44

งบลงทุน

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
503,187.78

2/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้
กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
010305 บริ หารแผนและงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

รายการงบประมาณ
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

งบบุคลากร
4,285,980.00

งบดําเนินงาน
1,304,040.00

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
5,590,020.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

3,324,272.01

1,118,693.63

4,442,965.64

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

(3,270,592.01)

(123,117.00)

(3,393,709.01)

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
011905 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

3/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

0.00
4,232,300.00

308,463.37

98.75

23.65
300,000.00

4,540,763.37
300,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

246,296.00

246,296.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
011905 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการงบประมาณ
10. งบประมาณคงเหลือ

012005
โครงการการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ

งบดําเนินงาน
53,704.00

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
53,704.00

17.90
20,000.00

20,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

0.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
012105 โครงการบริ หารความเสี่ ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

4/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

20,000.00

20,000.00

100.00
7,000.00

7,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
012105 โครงการบริ หารความเสี่ ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

รายการงบประมาณ
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
0.00
0.00

7,000.00

7,000.00

100.00
55,000.00

55,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

0.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
012305 การปรับปรุ งการให้บริ การ one stop
service - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบดําเนินงาน

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ

012205 โครงการพัฒนาคู่มือการปฏิบตั ิงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

5/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

55,000.00

55,000.00

100.00
8,000.00

8,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
012305 การปรับปรุ งการให้บริ การ one stop
service - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

รายการงบประมาณ
6. เบิกเกินส่ งคืน

งบบุคลากร

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

งบดําเนินงาน

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

5,000.00

6/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

รวม
0.00
5,000.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ

3,000.00

11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
030101 จัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ - 1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

3,000.00

37.50
6,230,520.00

5,431,460.00

618,000.00

280,000.00

12,559,980.00
0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

(691,100.00)

61,100.00

(630,000.00)

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

5,512,306.52

3,698,650.60

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

(5,505,406.52)

(218,948.00)

673,370.00

9,884,327.12
(5,724,354.52)
0.00

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
060605
โครงการอบรมการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
◌าํ คัญ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โอนเข้า/โอนออก

6,223,620.00

1,260,657.40

5,730.00

280,000.00

99.89

26.59

0.84

100.00

240,000.00

7,770,007.40
240,000.00
0.00
0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
060605
4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์
โครงการอบรมการเรี ยนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส5. ปรับปรุ งงบประมาณ
◌าํ คัญ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. เบิกเกินส่ งคืน
7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
060705 การพัฒนาสาขาสู่ ความเป็ นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
0.00
0.00

116,387.00

116,387.00

12,504.00

12,504.00
0.00

111,109.00

111,109.00

46.30
1,000,000.00

1,000,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

861,963.52

861,963.52

4,798.10

4,798.10
0.00

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
130905 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบลงทุน

0.00

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

7/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

133,238.38

133,238.38

13.32
200,000.00

200,000.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้
กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
130905 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

รายการงบประมาณ
2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

8/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

รวม
0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

34,802.76

34,802.76

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
220305
โครงการกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์ 2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 3. โอนเข้า/โอนออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

165,197.24

165,197.24

82.60
231,000.00

231,000.00
0.00
0.00
0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

104,342.00

104,342.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ

126,658.00

126,658.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
220305
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
โครงการกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260305
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
โครงการบริ การวิชาการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่ช2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
◌ุ มชน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โอนเข้า/โอนออก

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
54.83

150,000.00

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

9/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

รวม

150,000.00
0.00
0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

128,323.42

128,323.42

2,880.50

2,880.50

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
260405
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากรในชุมช2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
นและท้องถิ่น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โอนเข้า/โอนออก

0.00
18,796.08

18,796.08

12.53
150,000.00

150,000.00
0.00
0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
: 02 เงินรายได้
แหล่ งเงิน

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
260405
7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากรในชุมช8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ
นและท้องถิ่น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
260605
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อพัฒนาท้อ2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
งถิ่น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โอนเข้า/โอนออก

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
44,688.45

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

10/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

รวม
44,688.45
0.00
0.00

105,311.55

105,311.55

70.21
50,000.00

50,000.00
0.00
0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

0.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
54010105
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
การพัฒนาระบบการดูแลและการให้บริ การนักศึก2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
ษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและสารสนเทศ) 3. โอนเข้า/โอนออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

50,000.00

50,000.00

100.00
30,000.00

30,000.00
0.00
0.00
0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
54010105
5. ปรับปรุ งงบประมาณ
การพัฒนาระบบการดูแลและการให้บริ การนักศึก6. เบิกเกินส่ งคืน
ษา (ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและสารสนเทศ) 7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
54010305 โครงการพัฒนาตามนโยบาย 3D คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
0.00
0.00
0.00
0.00

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

11/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

0.00
30,000.00

30,000.00

100.00
70,000.00

70,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

0.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
54010405
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษากับเครื อข่ายสัง2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
คม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70,000.00

70,000.00

100.00
30,000.00

30,000.00
0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
54010405
3. โอนเข้า/โอนออก
โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษากับเครื อข่ายสัง4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์
คม - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ปรับปรุ งงบประมาณ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
0.00
0.00
0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน
7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

12/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

0.00
15,800.00

15,800.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
54020105 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ สากล - 1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

14,200.00

14,200.00

47.33
1,300,000.00

1,300,000.00
0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

350,004.00

350,004.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ

949,996.00
73.08

949,996.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
54020505
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนั 2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
บสนุนวิชาการที่ไ ด้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตา
3. โอนเข้า/โอนออก
มแผนพัฒนาบุคลากร 4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ปรับปรุ งงบประมาณ

งบดําเนินงาน
30,000.00

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

0.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
54040105
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

13/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

30,000.00

30,000.00

100.00
50,000.00

50,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

0.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
54040105
10. งบประมาณคงเหลือ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ - 11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54050205
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
โครงการดําเนินการตามระบบบริ หารจัดการตามเ2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
กณฑ์บริ หารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 3. โอนเข้า/โอนออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

งบดําเนินงาน
50,000.00

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
50,000.00

100.00
30,000.00

30,000.00
0.00
0.00
0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

0.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
54060205 โครงการปรับปรุ งอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

14/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

30,000.00

30,000.00

100.00
800,000.00

800,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
3. โอนเข้า/โอนออก

0.00
(752,418.40)

752,418.40

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

626,943.60

626,943.60

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้
กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
54060205 โครงการปรับปรุ งอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

รายการงบประมาณ
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ

15/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

รวม
0.00
0.00

47,581.60

125,474.80

100.00

16.68

54060305 บริ การห้องสมุดและห้องปฏิบตั ิการ - 1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

173,056.40
1,000,000.00

1,000,000.00
0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

0.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ

1,000,000.00
100.00

11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
54060405 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร 1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
การเรี ยนการสอนและการวิจยั 2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โอนเข้า/โอนออก

1,000,000.00

20,000.00

20,000.00
0.00
0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2554

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2554
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
54060405 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร 6. เบิกเกินส่ งคืน
การเรี ยนการสอนและการวิจยั 7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

ณ วันที่ : 15/03/2564
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ

งบลงทุน

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
0.00
0.00
0.00

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

16/16
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:21
ถึง : END

0.00
20,000.00
100.00

20,000.00

