รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2553

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ

: 01
ถึง : 06
ปี บริหารงบประมาณ : 2553
แหล่ งเงิน
: 01 เงินงบประมาณ

ณ วันที่ : 01/10/2563
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

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

งบบุคลากร
25,417,800.00

งบดําเนินงาน
7,730,000.00

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน
2,348,000.00

งบเงินอุดหนุน

1/8
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:19
ถึง : END

งบรายจ่ ายอื่น
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
7,270,832.94

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

361,612.00

458,815.48
2,348,000.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ

7,729,648.42
2,709,612.00

9. กันเหลื่อมปี

260106 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม
36,495,800.00

0.00
25,417,800.00

97,555.06

100.00

1.26

541,184.52
0.00

26,056,539.58

54.12

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

0.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

876,600.00

876,600.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

594,728.10

594,728.10

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2553

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ

: 01
ถึง : 06
ปี บริหารงบประมาณ : 2553
แหล่ งเงิน
: 01 เงินงบประมาณ
กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
260106 จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายการงบประมาณ
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ

ณ วันที่ : 01/10/2563
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน
281,871.90
32.16

2/8
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:19
ถึง : END

งบรายจ่ ายอื่น

รวม
281,871.90

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2553

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2553
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 01/10/2563
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
011405 พัฒนาระบบงานและการบริ หารจัดการ - 1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

งบบุคลากร
4,398,240.00

งบดําเนินงาน
2,024,460.00

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน

รวม
6,422,700.00
0.00

(872,000.00)

3. โอนเข้า/โอนออก

872,000.00

0.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

2,913,432.66

571,192.80

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

(2,908,864.66)

(97,115.00)

869,375.00

(3,005,979.66)

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
030101 จัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ - 1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
3. โอนเข้า/โอนออก

4,354,000.46
0.00

4,393,672.00

678,382.20

2,625.00

99.90

58.86

0.30

9,208,680.00

4,252,120.00

1,045,400.00

5,074,679.20
14,506,200.00
0.00

69,344.20

(14,200.00)

14,200.00

69,344.20

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

4,203,245.00

2,984,335.06

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

(4,189,245.00)

(124,751.00)

9. กันเหลื่อมปี

979,377.30

8,166,957.36
(4,313,996.00)
0.00

3/8
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:19
ถึง : END

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2553

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2553
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 01/10/2563
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
030101 จัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ - 10. งบประมาณคงเหลือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
060305
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
พัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนนานาชาติ -2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โอนเข้า/โอนออก

99.85

งบดําเนินงาน
1,378,335.94
32.52
150,000.00

งบลงทุน
80,222.70

รวม
10,722,582.84

7.57
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

38,939.00

38,939.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
080305 พัฒนากิจกรรมและบริ การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร
9,264,024.20

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

111,061.00

111,061.00

74.04
500,000.00

500,000.00

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

424,163.90

424,163.90

4/8
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:19
ถึง : END

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2553

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2553
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
080305 พัฒนากิจกรรมและบริ การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ วันที่ : 01/10/2563
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

รายการงบประมาณ
8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

งบดําเนินงาน

9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ

130505 พัฒนางานวิจยั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน

รวม
0.00
0.00

75,836.10

75,836.10

15.17
100,000.00

100,000.00

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

80,000.00

80,000.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
140705
1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
การบริ การวิชาการวิชาชีพเพื่อพัฒนายกคุณภาพม2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
าตรฐานชุมชนและท้องถิ่น 3. โอนเข้า/โอนออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์
5. ปรับปรุ งงบประมาณ

20,000.00

20,000.00

20.00
100,000.00

100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5/8
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:19
ถึง : END

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2553

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2553
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 01/10/2563
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
140705
6. เบิกเกินส่ งคืน
การบริ การวิชาการวิชาชีพเพื่อพัฒนายกคุณภาพม7. ยอดเบิกจ่ายสะสม
าตรฐานชุมชนและท้องถิ่น 8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. กันเหลื่อมปี
10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
190105 ฝึ กอบรม / ศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม
0.00

80,097.50

80,097.50

18,379.68

18,379.68
0.00

1,522.82

1,522.82

1.52
648,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
3. โอนเข้า/โอนออก

648,000.00
0.00

20,000.00

20,000.00

4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

215,952.00

215,952.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
210105 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

452,048.00

452,048.00

67.67
150,000.00

150,000.00

2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก

0.00

3. โอนเข้า/โอนออก

0.00

6/8
หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:19
ถึง : END

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2553

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2553
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้
กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
210105 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

ณ วันที่ : 01/10/2563
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

รายการงบประมาณ
4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวม
0.00

5. ปรับปรุ งงบประมาณ

0.00

6. เบิกเกินส่ งคืน

0.00

7. ยอดเบิกจ่ายสะสม

139,717.00

139,717.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
220105 ส่ งเสริ ม
สื บสานและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบบุคลากร

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน

10,283.00

10,283.00

6.86
60,000.00

60,000.00

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

47,226.00

47,226.00

8. ยอดเงินผูกพันคงเหลือ

0.00

9. กันเหลื่อมปี

0.00

10. งบประมาณคงเหลือ
11. เปอร์เซ็นต์เงินคงเหลือ
240105 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร 1. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากกองนโบบายและแผน
การเรี ยนการสอนและการวิจยั -

12,774.00

12,774.00

21.29
20,000.00

20,000.00
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หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:19
ถึง : END

รหัสโปรแกรม
ปี บริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ แหล่ งเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา

: SNBGOR13
: 2553

: 01
ปี บริหารงบประมาณ : 2553
แหล่ งเงิน
: 02 เงินรายได้

รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ
ถึง : 06

กิจกรรมของหน่ วยปฏิบตั ิการ
รายการงบประมาณ
240105 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร 2. งบที่ไ ด้รับจัดสรรจากภายนอก
การเรี ยนการสอนและการวิจยั 3. โอนเข้า/โอนออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เปลี่ยนแปลงครุ ภณ
ั ฑ์

ณ วันที่ : 01/10/2563
ถึง : END
ตั้งแต่ หน่ วยงาน : START

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

ตั้งแต่ ผลผลิต : START

งบลงทุน

รวม
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

20,000.00
100.00

20,000.00
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หน้ าที่ :
วันทีพ่ มิ พ์ : 19/03/2564 14:19
ถึง : END

