
จัดทําโดย
หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนย์ลําปาง

กองบรหิารศูนย์ลําปาง 

รายงานการใชเ้งนิงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ มธ.ศูนยลํ์าปาง

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2565

ป�งบประมาณ 2565
เงินงบประมาณทั�งสิ�น 47,800,200 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 16,171,916.44 บาท
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 10,441,626.86 บาท
เงินงบประมาณคงเหลือ 21,186,656.70 บาท

เงนิงบประมาณคงเหลือ
44.3%

เบกิจ่ายแล้ว
33.8%

อยูร่ะหวา่งเบกิจ่าย
21.8%

เบกิจ่ายแล้วแล้ว
33,629,880.72

เงนิงบประมาณคงเหลือ
7,120,233.56

เงนิกัน/ค้างจ่าย
5,051,621.07

อยูร่ะหว่างคืนเงนิงบประมาณ
223,664.65

ค่าจัดทาํ E-Newsletter มธ.ศูนยลํ์าปาง 58,422 บาท         
(ค่าโฆษณา/ประชาสมัพนัธ)์
 ค่าจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมเบิก-จ่าย พัสดุ งานคลัง
และพัสดุศูนย์ลําปาง 10,000 บาท (ค่าจ้างเหมาอื�น ๆ)
งานจ้างปรบัปรุงระบบห้องประชุมสาํหรบัออนไลน์   
 ห้อง 7103, 7104 อาคารบุญชูปณิธาน 212,200 บาท
(ค่าจ้างเหมาอื�น ๆ 30,000 บาท วสัดุคอมพิวเตอร์
2,600 บาท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่73,000 บาท
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์106,600 บาท)
โครงการก่อสรา้งรั�วตะแกรงเหล็ก รอบ มธ.ศูนยลํ์าปาง
(ระยะที� 1) 1,260,000 บาท (งวดที� 3 งวดสดุท้าย)
โครงการปรบัปรุงทางเดินเชื�อมระหวา่งอาคารหอพกั
นักศกึษากับทางเดินบรเิวณด้านหลังอาคารเรยีนรวม   
 4 ชั�น และอาคารเรยีนเรยีนรวม 5 ชั�น 859,944.07
บาท (อยู่ระหวา่งเบิกจ่ายเงนิให้ผูร้บัจ้าง กําหนดจ่าย           
17 มิ.ย. 65)
งานจ้างปรบัปรุงระบบเครอืขา่ยอินเตอรเ์น็ต ห้อง 4105
ห้องสาํนักงานฯ 50,000 บาท (สาํรองจ่าย) (อยูร่ะหวา่ง
เบิกจ่ายเงินให้ผู้รบัจ้าง กําหนดจ่าย 24 มิ.ย. 65)
เงินนําสง่มหาวทิยาลัย 2,601,055 บาท (อยู่ระหวา่ง
ดําเนินการจัดสรร)

เงินกัน/ค้างจ่าย 5,051,621.07 บาท
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

*รายการที� 1-4 อยู่ระหวา่งการดําเนินงานของหมวดพสัดุ

ป�งบประมาณ 2564
เ งินงบประมาณทั� งสิ� น  46 ,025 ,400 บาท



งบคงเหลือ
55%

เบกิจ่ายแล้ว
43.9%

อยูร่ะหวา่งเบกิจ่าย
1.1%

งบคงเหลือ
41.3%

อยูร่ะหวา่งเบกิจ่าย
33.8%

เบกิจ่ายแล้ว
24.9%

รายงานการใชเ้งนิงบประมาณ
กองทุนค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื�อการพฒันา 30%
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เบกิจ่ายแล้ว
46%

งบคงเหลือ
54%

งบคงเหลือ
70.4%

เบกิจ่ายแล้ว
24.5%

อยูร่ะหวา่งเบกิจ่าย
5.1%

รายงานการใชเ้งนิงบประมาณ
กองทุนค่าธรรมเนียมการศกึษาเพื�อการพฒันา 70%
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จัดทําโดย
หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนย์ลําปาง

กองบรหิารศูนย์ลําปาง 
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กองบรหิารศูนย์ลําปาง 

รายงานการใชเ้งนิงบประมาณ
กองทุนศาสนกิจแหง่ มธ.ศูนยลํ์าปาง
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จัดทําโดย
หมวดงบประมาณ งานคลังและพัสดุศูนย์ลําปาง

กองบรหิารศูนย์ลําปาง 

รายงานการใชเ้งนิงบประมาณ
เงินบรจิาคที�มวีตัถปุระสงค์และเงนิผา่นบัญชี

ณ วนัที� 31 พฤษภาคม 2565

มูลนิธอิากอนชู
ป�งบประมาณ 2564  ได้รบับรจิาค 600,000 บาท เบกิจ่ายแล้ว 600,000 บาท
ป�งบประมาณ 2565  ได้รบับรจิาค 938,000 บาท เบกิจ่ายแล้ว 938,000 บาท

เงินบรจิาคเพื�อสมทบทนุพฒันากายภาพ
มธ.ศูนยลํ์าปาง

เงินบรจิาค 348,120 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 222,132 บาท
เงินคงเหลือ 125,988 บาท

เงนิทนุอาหารกลางวัน
เงินบรจิาค 297,025.99 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 177,000 บาท
เงินคงเหลือ 120,025.99 บาท

เงินสนับสนุนทนุการศึกษานักศกึษา
มธ.ศูนยลํ์าปาง

เงินบรจิาค 371,471 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 165,000 บาท
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 36,800 บาท
เงินคงเหลือ 169,671 บาท

เงินบรจิาคเพื�อสนับสนุนการปฏิบติังาน
ของบุคลากร กองบรหิารศูนยลํ์าปาง

เงินบรจิาค 14,540 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 9,540 บาท
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  5,000 บาท
เงินคงเหลือ - บาท

เงนิบรจิาคทั�วไป
(ผ่าน QR CODE)

เงินบรจิาค 5,210 บาท

บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที�บัญชี 255-4-01954-3 

บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที�บัญชี 552-0-36845-7 

เงนิบรจิาคโครงการธรรมศาสตรเ์พื�อสงัคม
(นมธ)

เงินบรจิาคคงเหลือ (ณ 1 ต.ค. 62) 625,903.04 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 572,039 บาท
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 13,560 บาท
เงินคงเหลือ 40,304.04 บาท

บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที�บัญชี 523-2-30152-2 

เงินสนับสนุนก่อสรา้งหลังคาคลมุทางเดิน
(COVER WAY)

เงินบรจิาค 1,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 980,000 บาท
เงินคงเหลือ 20,000 บาท

เงนิสนับสนุนซื�อชุดเครื�องสบูน�าโซล่าเซลล์
เงินบรจิาค 50,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 50,000 บาท

เงินผา่นบัญช-ีเงินชดใชค่้าสนิไหมทดแทน
เงินที�ได้รบั 68,244.83 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 45,190 บาท
เงินคงเหลือ 23,054.83 บาท


