
หมวดค่าใช้จ่าย รายละเอียด รวม

ค่าจ้างช่ัวคราวรายเดือน 2,300,400 00  

- ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 2,300,400 00   

ค่าตอบแทน 449,538 75      

- ค่าตอบแทน หน.สนง 60,000 00       

- ค่าตอบแทน ผช.คณบดี 120,000 00      

- ค่าตอบแทนวิทยากร/อาจารย์พิเศษ/ผู้ช่วยสอน 114,000 00       

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 155,538 75      

ค่าใช้สอย 4,614,828 25   

- ค่าใช้สอยคณบดีและรองคณบดี 820,500 00      

- ค่าใช้สอยพัฒนาบุคลากร (Block Grant and Topup) 643,000 00      

- ค่าสมทบประกันสังคม 99,000 00       

- ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000 00      

- ค่าสนับสนุน/ค่าธรรมเนียม/สมัครสมาชิก 60,000 00       

- ค่าใช้สอยรับรอง/ประเมิน/พัฒนาหลักสูตร/ประกันคุณภาพ 185,000 00      

- ค่าใช้สอยอื่นๆ 1,891,578 25    

- ค่าซ่อมแซม/ซ่อมบ ารุงรักษา 205,000 00      

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม (คณะกรรมการคณะฯ) 42,000 00        

- ค่าประกันสุขภาพ/ค่าตรวจสุขภาพลูกจ้าง 96,750 00        

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

                       รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

                       หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

                       มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

กองทุนเพ่ือการศึกษา

ค่าจ้างบุคลากร
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- ค่าเช่ารถตู้ 12 เดือน 372,000 00      

- เงินสมทบ 1% เข้ากองทุนเพ่ือนิสิต 100,000 00      

ค่าวัสดุ 697,000 00     

- วัสดุส านักงาน 150,000 00      

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000 00      

- วัสดุการศึกษา 320,000 00      

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 87,000 00        

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค 12,000 00       

- ค่าไปรษณีย์ 12,000 00        

เงนิอุดหนุนท่ัวไป 1,396,500 00   

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน 200,000 00      

โครงการท าแผนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 40,000 00        

โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 20,000 00        

โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 20,000 00        

โครงการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมชุมชนอย่างย่ังยืน 100,000 00      

โครงการน้องใหม่ Exercise 160,000 00      

โครงการเสริมสุขภาพ 49,500 00        

เงนิอุดหนุน
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โครงการไหว้ครู (65) 30,000 00       

โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 1 40,000 00        

โครงการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ 100,000 00      

โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 85,000 00       

โครงการแข่งขันคอนกรีตระดับชาติ 65,000 00       

โครงการแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้ไอติม 30,000 00       

โครงการค่ายส ารวจ 50,000 00       

โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 20,000 00        

โครงการนิเทศนิสิตฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ 15,000 00        

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 15,000 00        

โครงการสัมมนาวิศวกรรมอุตสาหการ 10,000 00        

โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมเคร่ืองกล 40,000 00        

ทุนอุดหนุนโครงงานทางวิศวกรรม 307,000 00      

กองทุนสินทรัพย์ถาวร

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ 130,000 00     

- ครุภัณฑ์การศึกษา 80,000 00       

- ครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000 00        

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000 00       

9,600,267 00  รวมงบประมาณ



ส่วนกลาง
4,647,119 50 

หลักสูตร
4,953,147 50 

งบประมาณประจ าปี 2565



สัดส่วนงบประมาณส่วนกลาง

FIXED
3,417,000 00 

74%

FREE
1,230,119 50 

26%

ค่าจ้างลูกจ้าง + ปกส., 
1,017,000 00 , 30%

ค่าใช้สอยอื่นๆ, 
780,000 00 , 23%

ค่าใช้จ่ายประจ า, 
676,000 00 , 20%

ค่าประจ าต าแหน่ง, 
180,000 00 , 5%

ค่าสนับสนุน, 40,000 00 , 
1%

ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์, 
724,000 00 , 21%



แผนงาน กองทุน ประเภท

1 จัดการศึกษาอุดมศึกษา เพ่ือการศึกษา เงินรายได้ 8,338,767   

2 จัดการศึกษาอุดมศึกษา กิจการนิสิต เงินรายได้ 861,500      

3 จัดการศึกษาอุดมศึกษา สินทรัพย์ถาวร เงินรายได้ 130,000       

4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม เงินรายได้ 70,000        

5 บริการวิชาการแก่ชุมชน บริการวิชาการ เงินรายได้ 100,000       

6 วิจัย วิจัย เงินรายได้ 100,000       

9,600,267   

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา (Budget) ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564

แหล่งท่ีมา
จ านวนล าดับ

รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

แหล่งท่ีมาของงบประมาณรายจ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


