
บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน  คณะเภสัชศาสตร์ งานบริหารทั่วไป โทร. 3188 
ที่  อว 7333/2762         วันที่   30  สิงหาคม  2565 
 

เร่ือง  ขอส่งรายงานทางการเงินของคณะเภสัชศาสตร์ประจำเดือน สิงหาคม 2565 
เรียน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

  ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการอนุมั ติงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนของ             
คณะเภสัชศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ นั้น 
 

      ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับแผนการ
ดำเนิ น งานของคณ ะเภสัชศาสตร์  ขอรายงานสรุปค่ าใช้ จ่ ายประจำเดือน  สิ งหาคม  2565 
งบประมาณ ที่ ได้ รับจัดสรร  18 ,078 ,038 .64 บาท  มีการใช้จ่ ายงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน  
16,373,640.78บาท ยอดคงเหลืองบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,704,397.86 บาท  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                
                                      
                                               
 
 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จันทิมา ชูรัศมี) 
                                                            รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ             



ล ำดับ รำยกำร งบประมำณ ใช้ไป คงเหลือ สถำนะ

1 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 162,000.00           145,800.00         16,200.00             รอเบิก

2 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน 204,120.00           170,100.00          34,020.00            รอเบิก

3 ค่าตอบแทนการสอน 234,662.00          155,570.00         79,092.00            รอเบิก

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 59,584.00            52,375.00           7,209.00              รอเบิก

5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ 122,300.00           87,940.00           34,360.00            รอเบิก

6 เงินประจ าต าแหน่ง 197,000.00           186,000.00         11,000.00             รอเบิก

7 ค่าจัดซ้ือของท่ีระลึกและเล้ียงรับรอง 146,573.00           101,466.00          45,107.00             รอเบิก

8 ค่าจ้างเหมาบริการ 21,940.00             21,940.00           -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

9 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ 184,800.00           184,800.00         -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

10 ค่าเช่ารถ 376,800.00          316,093.34         60,706.66            รอเบิก

11 ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 370,000.00          353,486.12         16,513.88             รอเบิก

12 ค่าบ ารุงสมาชิก 20,000.00            17,200.00           2,800.00              รอเบิก

13 ค่าเบ้ียประกันสังคม 14,100.00             7,756.00             6,344.00              รอเบิก

14 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุบุคลากร 7,300.00              2,500.00            4,800.00              รอเบิก

15 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 500,691.00           424,634.00         76,057.00            รอเบิก

16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,400.00             14,400.00           -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

17 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00            50,530.30          39,469.70            รอเบิก

19 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 500,000.00          500,000.00         -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

20 ค่าโทรศัพท์ 30,000.00            22,500.00           7,500.00              รอเบิก

สรุปค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ี 29  สิงหำคม 2565  (งบประมำณท่ีมหำวิทยำจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ 2565)



21 ค่าไปรษณีย์ 35,000.00            40,830.00           (5,830.00)             รับโอนจากโครงการแหล่ง

ฝึกเพ่ิม 12,000 บาท

22 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 156,000.00           156,000.00         -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

23 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,250.00            27,250.00           -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

24 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 50,000.00            50,000.00          -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

25 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 117,250.00           117,250.00          -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

27 โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานและการ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

20,000.00            19,998.00           2.00                    ด าเนินการเสร็จส้ิน

28 โครงงานบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรม และ

ชุมชน

266,200.00          236,000.00         30,200.00            อยู่ระหว่างส ารวจกิจกรรม

จากหัวหน้าโครงการ

29 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เพ่ือการ

ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

20,000.00            19,900.00           100.00                 ด าเนินการเสร็จส้ิน

30 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการ

เคร่ืองส าอางข้ันสูง

360,000.00          349,959.00         10,041.00             รอเบิก

31 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนปฏิบัติการ 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

462,750.00           462,672.38         77.62                   ด าเนินการเสร็จส้ิน

32 โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยและสวน สมุนไพรคณะเภสัช

ศาสตร์

90,000.00            89,991.00           9.00                    ด าเนินการเสร็จส้ิน

33 โครงการเตรียมความพร้อมข้ันพ้ืนฐานการเรียนรู้และ

ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางเคร่ืองส าอาง

324,000.00          323,826.50         173.50                 ด าเนินการเสร็จส้ิน



34 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี การศึกษา 

2564

50,300.00            27,722.40           22,577.60            อยู่ระหว่างส ารวจกิจกรรม

จากหัวหน้าโครงการ

35 โครงการคุณธรรมและจริยธรรม 74,183.00             74,183.00           -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

36 โครงการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

150,640.00           150,475.00         165.00                 ด าเนินการเสร็จส้ิน

37 โครงการส่งเสริมสุนทรียศิลป์ 10,000.00             10,000.00           -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

38 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 14,360.00             14,360.00           -                     ด าเนินการเสร็จส้ิน

39 โครงการจิตอาสาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม -                     -                    -                     -

40 โครงการเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 คณะเภสัชศาสตร์

220,000.00          202,229.00         17,771.00              รอเบิก

41 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน ส านักงานสี

เขียว คณะเภสัชศาสตร์ (UP Pharmacy Green Office)

10,000.00             3,417.00             6,583.00              รอเบิก

42 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ พนักงานสาย

สนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

-                     -                    -                     

5,714,203.00       5,329,089.04     385,113.96          รวม



ล ำดับ รำยกำร งบประมำณ ใช้ไป คงเหลือ สถำนะ

1 ค่าจ้างเหมาจัดท าระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตคณะเภสัชศาสตร์ 486,266.00          -                    486,266.00          อยู่ระหว่างกันเงินเหล่ือมปี

2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (ทาสี + ปู

กระเบ้ือง)

500,000.00          267,028.74         232,971.26           อยู่ระหว่างกันเงินเหล่ือมปี

3 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 8,909,900.00       8,893,900.00      16,000.00             ด าเนินการเสร็จส้ิน

4 อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม (เงินค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน) 137,352.00           87,101.00            50,251.00             อยู่ระหว่างส ารวจการใช้

จากสาขาวิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง

5 โครงการเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัช

ศาสตร์ ประจ าปี 2565

2,000,000.00        1,592,084.00       407,916.00           รอเบิก

 (ค่าตอบแทน อ.แหล่งฝึก

และค่าด าเนินการ)

6 เงินรับฝาก - มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม

เพ่ือชาวชนบท ปีการศึกษา 2563

167,752.94 166,619.00 1,133.94               เงินนอกงบประมาณ

7 เงินรับฝาก - มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม

เพ่ือชาวชนบท ปีการศึกษา 2564

162,564.70 37,819.00 124,745.70           เงินนอกงบประมาณ

12,363,835.64     11,044,551.74     1,319,283.90        รวม

สรุปค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ี 29  สิงหำคม 2565  (งบประมำณท่ีมหำวิทยำลัยจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เพ่ิมเติม)
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