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บ นัทึกข้อความ 

หน่วยงาน กองแผนงาน งานงบประ~~,ณ โ โทร. จ~๙~ 

ต อว ๓/๓๑๐/ว๑๐๙๘ ว นั ทื่ ๒๗ ตลาคม ๒๕๖๓ 

* 

เรีอง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำป็งบประมาณ พ.ศข ๒~~๔ 

~ถ~~ก~~~~ 

~ ~ 

~ 
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· 3  ~.ย.  2~3 

เรียน คณใJ~~คณะเภสัชศาสตX~ 

ตามที มหาวิทยาลัยพะเยา ไ~สรรงบประมาณรายไดป้ระจำปังบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕~~๔ ให้ส่วนงานภา~Jในมหา~~ทยาลั~,พะเยาเพื่อเ~นค่า~ายในกา.ิ~~าเฉนงาน นัน้ 

บ ดันี้ สภามหา~ทยาลัย่พะเยาไดพิ้จารณาแล่ว์ ฝีมติอ~มัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป็ 

งบประมาณ พ.ศ, ๒๕~~๔ (พลางก่อน) เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประๆ~มสภามหา~ทยาลัยพะเยา 

ค~งที่๖~~๐๕๖๓ เมื่ เมื่อวันที่ ๒๐ ก นั~/าfjน๒๕๖๓ กองแผนงาน ~งขอแ้งการจัฺดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปิ'งบประมาณ พ.ศ, ๒๕^~๔ เพื่อใช้ประกอบการเoกจ่ายงบประมาณของส่วนงาน รายละเ~ยด 

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อม~ หรือสามารถดาวน์โหลดัอมูลได้ศ่ budget.up.ac.th 

;~งเร~~jนมาเิ่อโปรดทราบ 
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(นางสาวฐติพร มณีจัน~ช) 

ักษาการแทน~~านวยการกองแผนงาน 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำป็งบประมาณ พ,ศ. 2564 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหา'~ทยาลัยพะเยา 

รหัส รายการ งบประมาณ 

แผนงานจัดการi~กษา1~ตม~กษา 5,106,792.00 

กองทุนเพื๋อการสกษา 2,835,720.00 

ค่าจัางบุคตากร 204, 120.00 

ค่า.จ้างชั่วคราวรายวัน 204,120.00 

641200001 ี่าจ้างลูกจัา่ วดราวรา~j~ 204,120.00 

ฅ่าตอบแทน ใช้ศอย และวัสดุ 2,556,600.00 

ค่าตอบแทน 596,500.00 

642101004 ~าตอบแทนการสอน 250,000.00 

642101008 ค่าใชัจ่ายในการจัตประใ~ม 79,500.00 

642101009 ี่าป~ใฺบั~งานนอกเวลาทำการ 75,000.00 

642101010 เ~~นประ~าต็ฺาแหน่ง 192,000.00 

- เ~~นประำตำแหน่ง:ํ้ะวยคณบ~ 180,000.00 

- เ~นประrจำ,~าแหน่งทางfาารบ~าร 12*000.00 

ค่าใ,~fสอย 1 ,800,200.00 

642102001 ค่าจัด~ของที่ระสก และเล~ยงรับ รอง 138 ,000.00 

642102018 ี่าเใ~าเค~องถ่ายเอกสาร{ค่าเ~~าเคื่องตมพ์ 186,000.00 

642102019 ี่าเ~hรถ 376,800.00 

_ ค่าเ~รถตัู จำนวน i ค นั เ$Iอนละ 31,400 บาท วงเ~น 1,854,694 บาท 376*800.00 

ส ญัญาเลขที่ 53/2562 (ค~นะเfl~ศาสต~~) 

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ จำนวน 199.500 บาท 

~ 2563 (~กพันงบประมาณ จำ จำนวน 376~800 บาท 

ิ 1ื2564 ่ กพันงบประมาณ จำนวน 376,800 บาท 

ปี 2565 ~ก·~บประมาณ จำนวน 376.800 บาท 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำองบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะเภ~~ศาสต~ 

มหาร~ทยาลัยพะเยา 

รหัศ รายการ งบประมาณ 

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ จิานวน 376,800 บาท 

'ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 147,994 บาท 

642102021 ี่า~/อมแซม/ค่า~อมบำlงรัก่ษา 200,000.00 

642102026 ~า~า~งสมา~ก 20,000.00 

_ ค่าสมา~ก ศ.ศ.ภ.ท 20,000.00 

642102030 ค่าเ~~ย่ประกันสังคม 5,100.00 

642102031 ี่าเi~ยประ~อุบัดเหตใ~คลากร 24,300.00 

642102032 ค่าเi้ยเ~ง ค่าี่Iพัก และี่าพาหนะ 850,000.00 

ค่ๅวัสตุ 159,900.00 

642103009 ี่าวัสดฺเ~อเพ~งและหล่อลื่น 99,900.00 

642103014 ี่าวัสดฺ~านักงาน Y Y 60,000.00 

ค่าสาธารญปโภค 75,000.00 

ค่าสาธารณูปโภค 75,000~00 

642200002 ~าโทรศัพท์ 30,000.00 

642200005 ี่าไปรษ~fl~ 45,000.00 

กองทุนกิจการฉลต 2,271 ,072.00 

เรนอุดหํุน 2,271,072.00 

644101183 โครงการเต~ยมความพร้อมห้องป๐บัตการ คณะเภ~ศาสตร์ 1.050,700.00 

644101184 โครงการพัฒนา~~,น~ชาการและการจัดการเ~ยนfา'iรสอน 952,372.00 

644101185 โครงการใฺ~รณาการการเ~ยนการสอน1~จัยนวัตกรรมและชมชน 2 268~000.0° 

รวม~~ 5,106,792.00 


