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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนย์ลําปาง
ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565

ป� งบประมาณ 2565
เงินงบประมาณทั� งสิ�น
47,800,200 บาท
เบิกจ่ายแล้ว  8,089,096.60 บาท
อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย
13,283,251.97 บาท
เงินงบประมาณคงเหลือ
26,427,854.43 บาท

โครงการอุดหนุนการดาํเนินงานด้านวิจัย 15,000 บาท
โครงการจัดทําพิพิธภัณฑ์การเรยีนรูว้ัดปงสนุกเหนือ 490,000 บาท
ค่าของที�ระลึก มธ.ศูนย์ลาํปาง 45,800 บาท (ค่าโฆษณา/ประชาสัมพันธ์)
ค่าจัดทํา E-Newsletter มธ.ศูนย์ลาํปาง 58,422 บาท (ค่าโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์)
ค่าจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมเบิก-จ่าย พัสดุ งานคลังและพัสดุศูนย์ลาํปาง
10,000 บาท (ค่าจ้างเหมาอื�น ๆ)
งานจ้างปรบัปรุงระบบห้องประชุมสาํหรบัออนไลน์ ห้อง 7103, 7104 อาคาร
บุญชูปณิธาน 211,600 บาท (ค่าจ้างเหมาอื�น ๆ 30,000 บาท วัสดุ
คอมพิวเตอร ์2,000 บาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่73,000 บาท และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์106,600 บาท)
เงินนําส่งมหาวิทยาลัย 2,601,055 บาท
โครงการก่อสรา้งรั�วตะแกรงเหล็ก รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์ลาํปาง
(ระยะที� 1) 1,260,000 บาท (งวดที� 3 งวดสุดท้าย)
โครงการปรบัปรุงทางเดินเชื�อมระหว่างอาคารหอพักนักศึกษากับทางเดิน
บรเิวณด้านหลังอาคารเรยีนรวม 4 ชั�น และอาคารเรยีนเรยีนรวม 5 ชั�น
859,944.07 บาท
งานปรบัปรุงห้อง 4105 เป�นห้องสาํนักงาน ฝ�ายการนักศึกษาฯ 256,477
บาท (สาํรองจ่าย)
งานจ้างปรบัปรุงระบบเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต ห้อง 4105 ห้องสาํนักงานฯ
50,000 บาท (สาํรองจ่าย)

ป� งบประมาณ 2564
เ งินงบประมาณทั� ง สิ� น  46 ,025 ,400 บาท
เ งิน กัน/ ค้ าง จ่ าย  5 ,858,898.07 บาท

เงินงบประมาณคงเหลือ
55.3%

อยูระหวางเบิกจาย
27.8%

เบิกจายแลว
16.9%

เบิกจายแลว
32,895,998.44

เงินงบประมาณคงเหลือ
7,024,838.84

เงินกัน/คางจาย
5,858,898.07

อยูระหวางคืนเงินงบประมาณ
245,664.65

จัดทําโดย
หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนยลําปาง

กองบริหารศูนยลําปาง 



กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื�อการพัฒนา 30%
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จัดทําโดย
หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนยลําปาง

กองบริหารศูนยลําปาง 

ป� งบประมาณ 2565 ป� งบประมาณ 2564

เงินงบประมาณคงเหลือ
8,104,628.36

เบิกจายแลว
6,374,380.42

อยูระหวางดําเนินการ
298,553.00

อยูระหวางดําเนินการ
5,558,069.50

เงินงบประมาณคงเหลือ
3,998,723.84

เบิกจายแลว
1,733,682.49



เบิกจายแลว
570,863.60

เงินงบประมาณคงเหลือ
1,377,746.60

เงินงบประมาณคงเหลือ
642,467.60

เบิกจายแลว
168,560.00

อยูระหวางดําเนินการ
135,072.00

กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื�อการพัฒนา 70%
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จัดทําโดย
หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนยลําปาง

กองบริหารศูนยลําปาง 

ป� งบประมาณ 2565 ป� งบประมาณ 2564



จัดทําโดย
หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนยลําปาง

กองบริหารศูนยลําปาง 

กองทุนศาสนกิจแห่ง มธ.ศูนย์ลําปาง
ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565



จัดทําโดย
หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนยลําปาง

กองบริหารศูนยลําปาง 

เงินบร �จาคที�มีวัตถุประสงค์และเงินผ่านบัญชี
ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565

100%

มูลนิธิ อากอนชู
ป�งบประมาณ 2564           
 ไ ด้ รับบร �จาค 600,000 บาท
ดําเ นินการแล้ว 600,000 บาท
ป�งบประมาณ 2565           
 ไ ด้ รับบร �จาค 938,000 บาท
ดําเ นินการแล้ว 938,000 บาท

เ งิ นสนับสนุนก่อส ร้ างหลั งคา
คลุมทาง เดิน  (COVER WAY)

เ งินบร �จาค 1,000,000 บาท
ดําเ นินการแล้ว 980,000 บาท
เ งินคงเหลือ 20,000 บาท

98%

เ งิ นสนับสนุนซื� อชุด เคร �� อ ง
สูบนํ�า โซล่ า เซลล์

เ งินบร �จาค 50,000 บาท
ดําเ นินการแล้ว 50,000 บาท

100%

เ งิ นบร �จาค เพื� อสมทบทุนพัฒนา
กายภาพ มธ .ศูนย์ลําปาง

เ งินบร �จาค 347,620 บาท
ดําเ นินการแล้ว 222,132 บาท
เ งินคงเหลือ 125,488 บาท

63.9%

เ งิ นทุนอาหารกลาง วัน
เ งินบร �จาค 269,525.99 บาท
ดําเ นินการแล้ว 90,000 บาท
เ งินคงเหลือ 179,525.99 บาท

33.4% 98.3%

เ งิ นบร �จาคโครงการ
ธรรมศาสตร์ เพื� อสั งคม  (นมธ )

เ งินบร �จาคคงเหลือ ณ 1 ต.ค.  62
625,903.04 บาท
ดําเ นินการแล้ว 615,279.00 บาท
เ งินคงเหลือ 10,624.04 บาท

เ งิ นสนับสนุนทุนการศึกษา
นักศึกษา  มธ .ศูนย์ลําปาง

เ งินบร �จาค 339,471 บาท
ดําเ นินการแล้ว 201,800 บาท
เ งินคงเหลือ 137,671 บาท

59.4%

เ งิ นบร �จาค เพื� อสนับสนุนการ
ปฏิบัติ ง านของบุคลากร  
 กองบร �หารศูนย์ลําปาง

เ งินบร �จาค 9,540 บาท
ดําเ นินการแล้ว 9,540 บาท

100%

เ งิ นบร �จาคทั� ว ไป
(ผ่ าน  QR CODE)

เ งินบร �จาค 2,550 บาท

0% 66.2%

เ งิ นผ่ านบัญชี -
เ งิ นชดใช้ค่ าสิน ไหมทดแทน

เ งินที� ไ ด้ รับ 68,244.83 บาท
ดําเ นินการแล้ว 45,190 บาท
เ งินคงเหลือ 23,054.83 บาท


