
 

  



แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน
งบบุคลากร

งบเงินอุดหนุน

รวม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน

รวม
เงินเดือน ค่าจ้างประจํา เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อ

สร้าง อุดหนุนทั่วไป

แผนงานการเรียนการสอน 15,231,700 103,093,800 3,903,500 76,000 1,026,000 527,100 108,626,400 123,858,100

    งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ 15,231,700 103,093,800 3,903,500 76,000 1,026,000 108,099,300 123,331,000

            กองทุนเพื่อการศึกษา 15,231,700 103,093,800 3,903,500 76,000 107,073,300 122,305,000

            กองทุนสินทรัพย์ถาวร 1,026,000 1,026,000 1,026,000

    โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 527,100 527,100 527,100

            กองทุนเพื่อการศึกษา 527,100 527,100 527,100

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 1,531,400 1,455,500 20,075,700 2,089,000 1,681,100 23,845,800 26,832,700

    งานบริหารทั่วไป 1,531,400 1,455,500 20,075,700 2,089,000 1,681,100 23,845,800 26,832,700

            กองทุนทั่วไป 1,531,400 1,455,500 20,075,700 2,089,000 1,681,100 23,845,800 26,832,700

รวมทั้งสิ้น 16,763,100 1,455,500 123,169,500 3,903,500 2,089,000 76,000 1,681,100 1,026,000 527,100 132,472,200 150,690,800
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จํานวนเงิน(บาท)
รวมทั้งหมด 150,690,800 บาท
งบรายจายประจํา 150,690,800 บาท
แผนงานการเรียนการสอน 123,858,100 บาท
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 527,100 บาท
กองทุนเพื่อการศึกษา 527,100 บาท
งบเงินอุดหนุน 527,100 บาท
กิจกรรม(สงป.) : เรงรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 5) 527,100 บาท

หมวดเงินอุดหนุน 527,100 บาท
   - เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม [6518399369-91120] 527,100 บาท

งานจัดการศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ 123,331,000 บาท
กองทุนเพื่อการศึกษา 122,305,000 บาท
งบบุคลากร 15,231,700 บาท
กิจกรรม(สงป.) : รายการบุคลากรภาครัฐ 15,231,700 บาท

หมวดเงินเดือน [651E099111-00020] 15,231,700 บาท
   - เงินเดือน (อัตราเดิม) 15,231,700 บาท

* เงินเดือน 12,462,100 บาท
* เงินประจําตําแหนงวิชาการ 1,384,800 บาท
* เงินคาตอบแทนรายเดือน 1,384,800 บาท

งบเงินอุดหนุน 106,997,300 บาท
กิจกรรม(สงป.) : รายการบุคลากรภาครัฐ 106,997,300 บาท

หมวดเงินอุดหนุน [651E099119-1E020] 106,997,300 บาท
   - พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E)/เงินเดือน 92,497,100 บาท

* เงินเดือน 88,429,100 บาท
* เงินประจําตําแหนงวิชาการ 4,068,000 บาท

   - ข้าราชการปรับเปลี่ยน/เงินเดือน 10,596,700 บาท
* เงินเดือน 9,295,900 บาท
* เงินประจําตําแหนงวิชาการ 650,400 บาท
* เงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการเปลี่ยนสถานภาพ 650,400 บาท

   - ค่าจ้างชั่วคราว 3,903,500 บาท
* คาจางรายเดือน 3,903,500 บาท

งบดําเนินงาน 76,000 บาท
กิจกรรม(สงป.) : รายการบุคลากรภาครัฐ 76,000 บาท
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หมวดตอบแทน ใช้สอย วัสดุ [651E099117-00020] 76,000 บาท
   - เงินสมทบประกันสังคม 72,000 บาท
   - เงินสมทบกองทุนทดแทน 4,000 บาท

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 1,026,000 บาท
งบลงทุน 1,026,000 บาท
กิจกรรม(สงป.) : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 1,026,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ 1,026,000 บาท
   - ชุดเครื่องปอนกลับทางชีวภาพแบบพกพา ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 1 ชุด [651229911A-00160] 

66,000 บาท

   - แบบทดสอบบุคลิกภาพมิลลัน คลินิกเคอะ มัลไทล์เซียล อินเวนทอรี่ ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด [651229911A-01060] 

19,500 บาท

   - แบบทดสอบเชาวน์ปญญาเว็กสเลอร์สําหรับผู้ใหญ่ ฉบับที่ 4 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ชุด [651229911A-01160] 

120,000 บาท

   - แบบทดสอบเชาวน์ปญญาเว็กสเลอร์สําหรับเด็ก  ฉบับที่ 5 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด [651229911A-01260] 

60,000 บาท

   - ชุดหนังสือประเมินทางจิตวิทยามาตรฐาน ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 1 ชุด [651229911A-00260] 

168,500 บาท

   - ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและบุคลิกภาพ  ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด [651229911A-00360] 

40,000 บาท

   - ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและพยาธิสภาพทางจิต ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด [651229911A-00460] 

27,500 บาท

   - ชุดแบบทดสอบทางประสาทจิตวิทยาด้านการทํางานประสานกันระหว่างมือและตา ตําบลสุ
เทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด [651229911A-00560] 

55,000 บาท

   - หุ่นจําลองสมองมนุษย์ถอดเปนชิ้น  ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 
ชุด [651229911A-00660] 

25,000 บาท

   - ชุดการทดสอบเฉพาะทางนิติจิตวิทยาด้านความน่าเชื่อถือของการลงมือกระทํา การทํางาน
ของสมองและความจํา ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 
[651229911A-00760] 

35,000 บาท

   - เครื่องบันทึกสัญญาณทางด้านสรีรวิทยา ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
1 ชุด [651229911A-00860] 

374,500 บาท

   - แบบทดสอบบุคลิกภาพ มิเนโซตา มัลติฟาสิค เพอโซนาลิตี้ อินเวนเทอรี่-สอง ฉบับปรับปรุง 
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด [651229911A-00960] 

35,000 บาท

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 26,832,700 บาท
งานบริหารทั่วไป 26,832,700 บาท
กองทุนทั่วไป 26,832,700 บาท
งบบุคลากร 2,986,900 บาท
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กิจกรรม(สงป.) : รายการบุคลากรภาครัฐ 2,986,900 บาท
หมวดเงินเดือน [651E099611-00010] 1,531,400 บาท
   - เงินเดือน (อัตราเดิม) 1,531,400 บาท

* เงินเดือน 1,531,400 บาท
หมวดค่าจ้างประจํา [651E099612-00010] 1,455,500 บาท
   - ค่าจ้างประจํา 1,455,500 บาท

* คาจางประจํา 1,455,500 บาท
งบเงินอุดหนุน 21,756,800 บาท
กิจกรรม(สงป.) : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 1,681,100 บาท

หมวดตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1,681,100 บาท
   - ค่าสาธารณูปโภค [6512299618-00010] 1,681,100 บาท

กิจกรรม(สงป.) : รายการบุคลากรภาครัฐ 20,075,700 บาท
หมวดเงินอุดหนุน [651E099619-1E010] 20,075,700 บาท
   - พนักงานมหาวิทยาลัย(D:E)/เงินเดือน 15,949,000 บาท

* เงินเดือน 15,949,000 บาท
   - ข้าราชการปรับเปลี่ยน/เงินเดือน 4,126,700 บาท

* เงินเดือน 4,126,700 บาท
งบดําเนินงาน 2,089,000 บาท
กิจกรรม(สงป.) : รายการบุคลากรภาครัฐ 2,089,000 บาท

หมวดตอบแทน ใช้สอย วัสดุ [651E099617-00010] 2,089,000 บาท
   - ค่าตอบแทนเงินเดือน/ค่าจ้างประจําเต็มขั้น 20,200 บาท
   - เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 67,200 บาท
   - เงินค่าตอบแทนรายเดือน(ผู้บริหารไม่มีวาระ) 67,200 บาท
   - ค่าเช่าบ้าน 672,000 บาท
   - เงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ 1,262,400 บาท
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