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วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยกาจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 13,000,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณส าหรับการ

ด าเนินงานที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา โครงการต่าง ๆ ในด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดดังนี้ 

งบบุคลากร เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานด้านบุคคล เช่น ค่าจ้างผู้ทรงคุณวุฒ ค่าจ้างลูกจ้าง

ช่ัวคราว เป็นต้น โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 4,178,400.00 บาท 

งบด าเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่า

สาธารณูปโภค โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 8,516,100.00 บาท 

งบลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าครุภัณฑ ์โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 0.00 บาท 

งบเงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น อุดหนุนเพื่อ

การศึกษา อุดหนุนด้านวิจัย อุดหนุนด้านบริการวิชการ อุดหนุนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย

จัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนเงิน 305,500.00 บาท 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 

งบประมาณค่าใช้จ่าย จ านวนเงนิ (บาท) คดิเป็นร้อยละ 

งบบุคลากร 4,178,400.00 32.14 

งบด าเนินงาน 8,516,100.00 65.51 

งบลงทุน 0.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 305,500.00 2.35 

รวม 13,000,000.00 100 
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยการจัดการ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

รหัส รายการ งบประมาณ 

 แผนงานจัดการศึกษาอดุมศกึษา 

กองทุนเพื่อการศกึษา 

12,992,000.00 

12,958,500.00 

 ค่าจ้างบุคลากร 4,178,400.00 

 

651100001 

    ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 

    คา่จา้งผูม้คีวามรูค้วามสามารถพิเศษ/ผูท้รงคณุวฒุิ 

4,178,400.00 

3,840,000.00 

651100002     คา่จา้งลกูจา้งชั่วคราวรายเดือน 

 

338,400.00 

 

 

652101003 

652101009 

652101010 

 

 

652102001 

652102007 

652102017 

652102019 

 

652102020 

 

 

 

 

 

652102021 

 

 

ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ

    ค่าตอบแทน 

    ค่าตอบแทนกรรมการ 

    ค่าปฏบัิตงิานนอกเวลาท าการ 

    เงินประจ าต าแหนง่ 

 

    ค่าใช้สอย 

    คา่จดัซือ้ของที่ระลกึและเลีย้งรบัรอง 

    ค่าจ้างเหมาบริการ 

    ค่าเชา่คอมพิวเตอร์ 

    ค่าเชา่รถ 

- ค่าเชา่รถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน 

    ค่าใชส้อยอื่น ๆ 

- ค่าเชา่พืน้ท่ีอาคารเวฟเพลส 

- ค่าเชา่กล่องป้านโฆษณา 

- ค่าบริการท่ีจอดรถ 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- ค่าใชส้อยอื่น ๆ 

    ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 

 

7,970,100.00 

1,540,000.00 

1,000,000.00 

12,000.00 

528,000.00 

 

6,172,100.00 

6,000.00 

232,670.00 

166,609.00 

267,600.00 

267,600.00 

5,125,221.00 

4,799,989.00 

51,360.00 

24,000.00 

60,000.00 

189,872.00 

20,000.00 

 

 



รหัส รายการ งบประมาณ 

652102022    คา่ถ่ายเอกสาร/พมิพง์าน/พมิพเ์ขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม 180,000.00 

652102029    คา่เบ้ียประกันวินาศภัย 33,000.00 

652102030    คา่เบ้ียประกันสังคม 36,000.00 

652102032    คา่เบ้ียเลีย้ง ค่าท่ีพัก และคา่พาหนะ 45,000.00 

652102042    คา่จัดซือ้วัตถดุิบเพื่อใชใ้นการประกอบอาหาร 60,000.00 

   

 ค่าวสัด ุ 258,000.00 

652103008    คา่วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000.00 

652103009    คา่วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น 18,000.00 

652103014    คา่วัสดุส านักงาน 

 

120,000.00 

 ค่าสาธารณปูโภค 546,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค 546000.00 

652100002    คา่โทรศัพท์ 30,000.00 

652100003    คา่น้ าประปา 18,000.00 

652100005    คา่ไปรษณีย์ 36,000.00 

652100006    คา่ไฟฟา้ 462,000.00 

   

 เงินอุดหนนุ 264,000.00 

654101531    อุดหนุนทุนการศึกษาพระราชทาน 108,000.00 

654101532    โดรงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจ าปงีบประมาณ 2565 30,000.00 

654101533    โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรในศตวรรษท่ี 21 ของวิทยาลัยการจัดการ 10,000.00 

654101534 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภบิาลสู่การบริหาร   

จัดการอย่างย่ังยนืของ วิทยาลัยการจัดการ (ITA) 

3,000.00 

654101535 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการจัดการ บริหารและจัดการสู่องค์กร      

แห่งการเรียนรู้ 

50,000.00 

654101539    โครงการศกึษาดูงานตามรายวชิาภูมภิาคศกึษา 15,000.00 

654101540    โครงการประกันคุณภาพการศกึษาภายในปีการศึกษา 2564 40,000.00 

654101541     โดรงการอบรมชิงปฏบัิตกิารการใชร้ะบบ ITHESIS 8,000.00 

 

 



 

 

รหัส รายการ งบประมาณ 

 กองทุนกิจการนสิิต 33,500.00 

 เงินอุดหนนุ 33500.00 

654101536    โครงการ UP NORTH 15,000.00 

654101537    โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม ่ 8,000.00 

654101538    โครงการปัจฉิมนเิทศ 

 

10,500.00 

 แผนงานบริการวิชาการแก่ชมุชน 5,000.00 

 กองทุนบริการวิชาการ 5,000.00 

 เงินอุดหนนุ 5,000.00 

654105070    โครงการจัดการองค์ความรู้และการสร้างอาชีพจากทุนทางวัฒนธรรม 

   และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

5,000.00 

 แผนงานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 3,000.00 

 กองทุนท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 3,000.00 

 เงินอุดหนนุ 3,000.00 

654103052    โครงการถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จ 

   พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1,000.00 

654103053    โครงการถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้า 

   สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนิี 

1,000.00 

654103054    โครงการร่วมใจแตง่กายผา้ไทย สบืสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและ 

   เอกลักษณ์ของชาต ิ

1,000.00 

รวมทั้งสิ้น 13,000,000.00 


