
งานนโยบายและแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา 

 

 

 

 

 

งบประมาณเงินรายได ้

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



สรุปงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

หน่วยงาน / ฝ่าย จ านวนเงนิ  หน้า 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา 2,315,100  1 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1,990,000  4 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์ 2,138,500  5 

ฝ่ายนโยบายและแผน 550,000  6 

ฝ่ายวิชาการ 6,262,400  7 

ศูนยว์ิจัยและพัฒนากฎหมาย 937,400  11 

ฝ่ายบริการวชิาการ 800,000  13 

ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม 292,500  15 

ฝ่ายหอ้งสมุดและเทคโนโลยี 791,000  17 

ฝ่ายบริหารทั่วไป   13,623,100  18 

รวม 29,700,000   
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แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- เงินอุดหนุนทั่วไป ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเป็นพลเมืองโลก (พัฒนาคุณภาพน.ศ.และทุนการศึกษา) 1,098,600.- 

1. ทุนการศึกษา  550,000.- 
2. ทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์  (35 ทุน x 3,000 บาท x 2 ภาคการศึกษา) 210,000.- 
3. รางวัลเรียนดี (60 ทุน x 3,000 บาท) 180,000.- 
4. ทุน/รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น (10 ทุน x 3,000 บาท) 30,000.- 
5. ทุนสนับสนุนนักศึกษาร่วมโครงการประชุม/สัมมนาต่างประเทศ 128,600.- 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเป็นพลเมืองโลก (พัฒนาคุณภาพน.ศ.และทุนการศึกษา) 1,126,500.- 
1. โครงการสัมมนาสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ 50,000.- 
2. โครงการรอ (LAW) อาสาพัฒนาชนบท 35,000.- 
3. โครงการเปิดโลกนิติศาสตร์ (แนะน าอาชีพ และการเรียนต่อ) 10,000.- 
4. โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะนิติศาสตร์/ต้อนรับผู้ปกครอง 30,000.- 
5. โครงการเพื่อสังคมโดยนักศึกษาทุน 5,000.- 
6. โครงการวันวิชาการคณะนิติศาสตร์ 25,000.- 
7. โครงการลูกรพีวิชาการ 30,000.- 
8. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 5,000.- 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 
9. โครงการพัฒนาทักษะ / คุณธรรมนักกฎหมายรุ่นใหม่ 25,000.- 
10. โครงการจัดท าเสื้อสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 15,000.- 
11. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 70,000.- 
12. โครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ 30,000.- 
13. โครงการรับน้องรถไฟ 15,000.- 
14. กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลวันรพี 4 สถาบัน 10,000.- 
15. โครงการพัฒนาทักษะการจัดท าสื่อสมัยใหม่ 15,000.- 
16. โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 20,000.- 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพน.ศ. กม.ใหม่ 100,000.- 
18. โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง 40,000.- 
19. โครงการเยี่ยมชม และจัดนิทรรศการวันรพี 5,000.- 
20. โครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชู น.ศ. ดีเด่น 20,000.- 
21. โครงการสืบสานปณิธานตราชู 3,500.- 
22. โครงการน า น.ศ. ใหม่นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ 30,000.- 
23. โครงการขันโตก Freshy Night 35,000.- 
24. โครงการค่ายนักกฎหมาย ครั้งที่ 4 35,000.- 
25. โครงการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพน.ศ. 15,000.- 
26. โครงการทูตกิจกรรม 15,000.- 
27. กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการเข้าร่วมแข่งขัน / สัมมนา / ประชุมวิชาการต่าง ๆ 80,000.- 
28. โครงการพัฒนาด้านการเรียนรู้ส าหรับบัณฑิตศึกษา 30,000.- 

 



3 
 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
29. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ (ทุน, พัฒนาคุณภาพนักศึกษา,วินัย,LMAC) และค่าจัดเลี้ยงในการประชุม 5,000.- 
30. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา และค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ และอาจารย์ 15,000.- 
31. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน 5,000.- 
32. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 3,000.- 
33. โครงการวิชาการเพ่ือศิษย์เก่า และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 85,000.- 
34. โครงการจัดท าสื่อสมัยใหม่ถึงศิษย์เก่า  115,000.- 
35. โครงการสัมมนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ (สัญจร) 50,000.- 
36. กิจกรรมสนับสนุนศิษย์เก่า 20,000.- 
37. โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 30,000.- 

- เงินอุดหนุนทั่วไป ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเป็นพลเมืองโลก (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) 90,000.- 
1. โครงการสอนน้องเตรียมสอบ CMU-ePro 20,000.- 
2. โครงการเตรียมความพร้อมสอบ CMU-eGrad 20,000.- 
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 50,000.- 

 

 โครงการ (อุดหนุนทุนการศึกษา) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ (642214503C00150) 
โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองทุนกิจการ
นักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของคณะนิติศาสตร์ (642214503D00150) 
โครงการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา งบ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ (642214305C00120)  
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แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร, ทุนการศึกษา ป.เอก)) 

1,050,000.- 

1. อุดหนุนทุนลาศึกษาต่อ อาจารย์ (ตปท.800,000 x 1) (ในประเทศ 250,000 x ..... )  800,000.- 
2. อุดหนุนทุนลาศึกษาต่อ เจ้าหน้าที่ (150,000 x 1 คน) 150,000.- 
3. อุดหนุนเขียนวิทยานิพนธ์ อาจารย์ (Eng 70,000 x1) (ไทย 50,000x.....) 70,000.- 
4. อุดหนุนเขียนวิทยาพนธ์ เจ้าหน้าที่ (Eng 40,000x.....) (ไทย 30,000x1) 30,000.- 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย) 
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร, ทุนการศึกษา ป.เอก)) 

940,000.- 

1. เดินทางเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนาต่างประเทศ (คนละ 70,000 บาท x2) 140,000.- 
2. เดินทางเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนาในประเทศ (คนละ 30,000 บาท x 20) 600,000.- 
3. นักวิชาการเยี่ยมเยือน (200,000 บาท x 1 ) 200,000.- 

 

โครงการ (อุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ของคณะนิติศาสตร์ (642218104C001A0) 
โครงการ (อุดหนุนโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของคณะนิติศาสตร์ (642218104D001A0) 
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แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- เงินอุดหนุนทั่วไป ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเป็นพลเมืองโลก (ความเป็นนานาชาติ (แลกเปลี่ยนนักศึกษา, 
สร้างบรรยากาศ,สร้างความร่วมมือ,เจรจาธุรกิจ))  

2,138,500.- 

1. ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ  
- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 50,000.- 
- ต้อนรับ รับรองอาคันตุกะ 75,000.- 
- เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 100,000.- 

2. โครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 600,000.- 
3. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานทั่วไปด้านวิเทศสัมพันธ์ 98,500.- 
4. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ 350,000.- 
5. โครงการจัดท าวารสาร ASIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 150,000.- 
6. โครงการ In-bound 200,000.- 
7. โครงการ Out-bound  500,000.- 
8. โครงการสนับสนุนการประชุม /สัมมนา 15,000.- 

 
 โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

ของคณะนิติศาสตร์ [642214605C00120] 
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แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่ายนโยบายและแผน คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- เงินอุดหนุนทั่วไป บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (บริหารมุ่งเน้น Performance Excellence) 550,000.- 

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (642218461C00110) 100,000.- 
2. โครงการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (642218461C00210) 450,000.- 

 

โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์   
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แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- ค่าตอบแทน 4,608,000.- 
ปริญญาตรี  

1. ค่าตอบแทนการสอนส่วนเกิน ปริญญาตรี ภาคปกติ 335,000.- 
2. ค่าตอบแทนการสอนปริญญาตรี ภาคพิเศษ  

- อาจารย์ประจ า 2,158,000.- 
- อาจารย์พิเศษ 550,000.- 

3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี 45,000.- 
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ปริญญาตรี 215,000.- 
5. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 210,000.- 
6. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานปริญญาตรี 235,000.- 
7. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ 40,000.- 
8. ค่าตรวจกระดาษค าตอบ  130,000.- 

ปริญญาโท  
9. ค่าตอบแทนการสอนปริญญาโท 420,000.- 
10. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท 35,000.- 
11. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ปริญญาโท 14,000.- 
12. ค่าตอบแทนกรรมการสอบ IS/Thesis 42,000.- 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 
13. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา IS/Thesis 26,500.- 
14. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 2,000.- 
15. ค่าตอบแทนบรรยายพิเศษ 60,000.- 
16. ค่าตอบแทนกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 20,500.- 

ปริญญาเอก  
17. ค่าตอบแทนบรรยายพิเศษ  70,000.- 

- ค่าใช้สอย / วัสดุ 168,000.- 
ปริญญาตรี  

1. ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 12,000.- 
2. ค่าเช่าห้อง 60,000.- 
3. ค่าท่ีพัก / ค่าเดินทาง / ค่าเลี้ยงรับรอง - 
4. ค่าของที่ระลึก - 

ปริญญาโท  
5. ค่าเดินทางกรรมการสอบโครงร่าง IS / Th 4,000.- 
6. ค่าเดินทางกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20,000.- 
7. ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.โท 4,000.- 
8. โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษา ป.โท 10,000.- 
9. ค่าท่ีพัก / ค่าเดินทาง / ค่าเลี้ยงรับรอง 40,000.- 
10. ค่าเลี้ยงรับรองกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2,000.- 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 
ปริญญาเอก  

11. โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษา ป.เอก 5,000.- 
12. ค่าท่ีพัก / ค่าเดินทาง / ค่าเลี้ยงรับรอง - 

- ค่าวัสดุ  
13. ค่าวัสดุ 11,000.- 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเป็นพลเมือง
โลก (พัฒนาคุณภาพน.ศ.และทุนการศึกษา) 

1,268,000.- 

โครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ป.ตรี  
1. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ น.ศ. 623,000.- 
2. โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 55,000.- 
3. โครงการแนะน าหลักสูตรที่มาเยี่ยมชมคณะ 10,000.- 
4. โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมไปดูงาน 150,000.- 
5. โครงการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการด้านการเรียนการสอน 10,000.- 
6. โครงการสหกิจศึกษา 100,000.- 
7. โครงการฝึกงาน 150,000.- 
8. โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 20,000.- 

โครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ป.โท  
9. โครงการออกพ้ืนที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน 40,000.- 
10. โครงการติดตามความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ 10,000.- 
11. โครงการพัฒนานักศึกษาระดับ ป.โท 25,000.- 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 
12. โครงการรับฟังความคิดเห็นนักศึกษา 25,000.- 
13. โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนของอาจารย์ 10,000.- 
14. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ 20,000.- 

โครงการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ป.เอก  
15. โครงการพัฒนานักศึกษาระดับ ป.เอก 20,000.- 

โครงการด าเนนิงานในกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป GE กิจกรรม  
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการจ้างอาจารย์ช่วยสอน) 218,400.- 

1. โครงการจ้างอาจารย์ช่วยสอน 218,400.- 
 

  

 งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564  แผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศกึษาสาขานิติศาสตร์ กองทุนเพือ่
การศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ ของคณะนิติศาสตร์ (642219931700020) 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายไดป้ี 2564 แผนงานการเรียนการสอน   งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อ
การศึกษา หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของคณะนิติศาสตร ์(642214505D00120) 
โครงการจ้างอาจารย์ช่วยสอน เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564  แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา หมวด
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ของคณะนิติศาสตร์ (642214505D00220) 



11 
 

แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจดัสรร 
- เงินอุดหนุนทั่วไป วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม (ทุนวิจัย) 937,400.- 
ทุนอุดหนุน  

1. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิจัย สายวชิาการ (ทุนละ 50,000 บาท x .... คน) 140,000.- 
2. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการท าวิจัย สายสนับสนนุ (ทนุละ 50,000 บาท x 2 คน) 100,000.- 
3. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนเขียน / แปลต าราทางวชิาการ (ทุนละ 15,000 บาท x 2 คน) 30,000.- 
4. โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนเอกสารประกอบการสอน (ทนุละ 10,000 บาท x 3 คน) 30,000.- 
5. โครงการอุดหนุนจัดพิมพ์เอกสารค าสอน/ต ารา/รายงานการวิจยั (ทุนละ 15,000 x 2 คน) 30,000.- 
6. เงินรางวัลการสนบัสนุนการน าเสนอวิชาการ/ตีพิมพบ์ทความวชิาการ  160,000.- 

งานเผยแพร่  
7. โครงการจัดนิทรรศการวันวชิาการ (งานวิถีวิจัย) 20,000.- 
8. โครงการจัดท าวารสารนิติสังคมศาสตร์ 2 ฉบับ 80,000.- 
9. โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลและการแผยแพร ่ 176,400.- 

งานพัฒนาด้านงานวิจัย  
10. โครงการประเมินผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 12,000.- 
11. โครงการประชุมเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย (2 คร้ัง x10,000 บาท) 20,000.- 
12. โครงการ academic reading group 10,000.- 
13. โครงการประกวดผลงานวิจัย วช. 20,000.- 
14. โครงการอบรมการวิจัยทางกฎหมายทางสังคมศาสตร์ 40,000.- 
15. โครงการอบรมพัฒนาทักษะดา้นการวิจัย (2 คร้ัง x 15,000 บาท) 30,000.- 
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รายการ ได้รับการจดัสรร 
16. โครงการเสวนาวชิาการ (4 คร้ัง x 6,000 บาท) 24,000.- 
17. โครงการสนบัสนนุการตรวจ / แก้ไข บทความวชิาการภาษาตา่งประเทศ (5 บทความ x3,000 บาท) 15,000.- 

 

โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานวิจัย งานวิจัยประยุกต์สาขาสังคมศาสตร์ กองทุนเพื่อการวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
ของคณะนิติศาสตร ์(642215144C00130) {แบ่งเป็นทนุอุดหนนุ 490,000 บาท และ โครงการกิจกรรม 447,400) 
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แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- เงินอุดหนุนทั่วไป บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม (USR)   800,000.- 
1. อุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 490,000.- 

- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจ าปี  (ประชุม/สัมมนา/ให้ค าปรึกษากฎหมาย และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นการให้
ความรู้กฎหมายแก่ชุมชนและสังคม) 

320,000.- 

- โครงการผลิตรายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้าน 110,000.- 

- โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 10,000.- 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั่วไป 10,000.- 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการ 30,000.- 

- ค่าสัมมนาคุณผู้ตรวจบทรายการวิทยุ 10,000.- 

2. ศูนย์ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 310,000.- 

- โครงการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 2,000.- 

- โครงการคลินิกกฎหมายสัญจร 25,000.- 

- โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ 10,000.- 

- โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย ณ มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ 3,000.- 

- โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายให้แก่น.ศ.สัตวแพทย์ 5,000.- 

- โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์ 10,000.- 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 

- โครงการห้องสมุดคลินิกกฎหมาย 15,000.- 

- โครงการท าเสื้ออาสาสมัคร 20,000.- 

- โครงการจ้างผู้ประสานงานกิจกรรมหลักที่ 1.5 การให้บริการทางกฎหมาย 180,000.- 

- โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 40,000.- 
 

โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน กองทุนบริการวิชาการ หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ (642216248C00140) 
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แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะฯ คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- เงินอุดหนุนทั่วไป 292,500.- 

1. งานยกระดับ  

- โครงการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ 3 กิจกรรม 27,000.- 

2. งานประจ า  

- โครงการกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน 9,000.- 

- โครงการกิจกรรมร าลึกถึงในหลวงในรัชกาลที่ 9 7,200.- 

- โครงการอบรมเรียนรู้ประจ าปี ยี่เป็งร าลึก 14,400.- 

- โครงการท าบุญตักบาตรเพ่ือในหลวง ร.9 4,500.- 

- โครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจ าปี 2564 31,500.- 

- โครงการร่วมวันสถาปนาประจ าปี มช. 10,800.- 

- โครงการท าบุญประจ าปี คณะนิติศาสตร์ 45,000.- 

- โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง 31,500.- 

- โครงการด าหัวปี๋ใหม่เมือง คณบดี  19,800.- 

- โครงการด าหัวปี๋ใหม่เมือง อธิการบดี 14,400.- 

- โครงการวันครบรอบพระราชาภิเษก ร.10 4,500.- 

- โครงการใส่ขันดอกบูชาเสาร์อินทขิล  4,500.- 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี ร.10 4,500.- 

- โครงการท าบุญเมือง ชม. 4,500.- 

- โครงการถวายเทียนพรรษา 7,200.- 

- โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระราชสมภพ ร.10 4,500.- 

- โครงการร่วมกีฬาสานสัมพันธ์ 3 คณะ 9,000.- 

- โครงการถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 4,500.- 

- โครงการร่วมกิจกรรมงานสักการะพระบรมสารีริก กับ มช. 3,600.- 

- โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ร.9/ร.10/พระราชินี ร.10/พระราชชนนีพันปีหลวง ร.9 21,600.- 

- กิจกรรมร่วมท าบุญกฐินสามัคคี และผ้าป่า 9,000.- 

 

โครงการ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564  แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ของคณะนิติศาสตร์ (642219981C00170) 
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แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร ์

 

รายการ ได้รับการจัดสรร 
- งบบุคลากร 4,961,200 

1. ค้าจ้างพนักงานส่วนงาน (อาจารย์) (642219931100020) 1,800,900.- 

- อาจารย์ (อัตราเดิม) 3 อัตรา 1,686,200.- 

- สมทบเงินประกันสังคม  27,000.- 

-  สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย / สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 84,300.- 

- สมทบกองทุนเงินทดแทน  3,400.- 

2. สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) สายวิชาการ (642219931400020) 757,900.- 
3. ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน (สายสนับสนุน) (642219961100010) 2,022,900.- 

- พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 7 อัตรา 1,863,000.- 

- สมทบเงินประกันสังคม 63,000.- 

-  สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย / สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 93,200.- 

- สมทบกองทุนเงินทดแทน 3,700.- 

4. สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) สายสนับสนุน (642219961400010) 379,500.- 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 
- ค่าตอบแทน 960,000.- 

1. ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางการบริหาร  768,000.- 
2. ค่าตอบแทนหัวหน้างาน 150,000.- 
3. ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งช านาญการเฉพาะ  42,000.- 

- ค่าใช้สอย 2,153,000.- 
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  56,000.- 
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 42,000.- 
3. ค่าเลี้ยงรับรอง 40,000.- 
4. ค่าของที่ระลึก 10,000.- 
5. ค่าชา กาแฟ โอวัลติน                                                        ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนกลาง 45,000.- 
6. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด+จ้างเหมายาม 1,300,000.- 
7. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมวัสดุ 300,000.- 
8. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ (งบประมาณผูกพัน 5 ปี) 360,000.- 

- ค่าวัสดุ 470,000.- 
1. ค่าวัสดุส านักงาน 270,000.- 
2. ค่าถ่ายเอกสาร 200,000.- 

- ค่าสาธารณูปโภค 600,000.- 
1. ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ 600,000.- 

. 
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รายการ ได้รับการจัดสรร 
-เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการบริหารจัดการทั่วไป) 962,000.- 

1. โครงการสัมมนาประจ าปี                  (642219961C00110) 828,000.- 
2. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทั่วไป 56,000.- 
3. อุดหนุนการจัดหา Licenses Adobe (642219961C00210) 78,000.- 

- ค่าครุภัณฑ ์ 500,000.- 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร  

1. ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายการ (642219961A00060) 500,000.- 
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  1,000,000.- 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร  

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ (642219961B00060) 1,000,000.- 
- ค่าใช้สอย 150,000.- 
กองทุนสินทรัพย์ถาวร  

1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์(642219961700060) 150,000.- 
- รายจ่ายอ่ืน 1,866,900.- 

1. งบกลางส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน (642219961E00280) 866,900.- 
2. กองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ (642219961E00180) 1,000,000.- 
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1. งบบุคลากร (รายละเอียดข้อ 1+ ข้อ 2) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564  แผนงานการเรียนการสอน  งานจัดการศึกษาสาขานิติศาสตร์ กองทุนเพื่อการศกึษา งบ
บุคลากร หมวดค่าจ้าง ของคณะนติิศาสตร ์ 
2. งบบุคลากร (รายละเอียดข้อ 3+ข้อ 4) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564  แผนงานบรหิารมหาวิทยาลัย งานบรหิารทั่วไป กองทุนทั่วไป  งบบุคลากร หมวดค่าจ้าง 
ของคณะนิติศาสตร ์
3. งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564  แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบรหิารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ ของคณะนติิศาสตร์ (642219961700010) 
4. ค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายไดป้ี 2564 แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบรหิารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดค่าสาธารณูปโภค  
(642219961800010) 
5. โครงการบริหารจัดการทั่วไป เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564  แผนงานบริหารมหาวทิยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
ของคณะนิติศาสตร ์(642219961C00110) 
6. อุดหนุนการจัดหา Licenses Adobe เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป      
ของคณะนิติศาสตร์ (642219961C00210) 
7. ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564  แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย   งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรัพย์ถาวร งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ของคณะนติิศาสตร ์

(642219961A00060) 
8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เบิกจา่ยจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564  แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรพัย์ถาวร  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ของคณะนติิศาสตร ์(642219961B00060) 
9. งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย) เบกิจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ป ี2564  แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนสินทรัพย์ถาวร หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ของคณะนติิศาสตร ์(642219961700060) 
10. งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2564 แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั งานบรหิารทั่วไป กองทุนอื่น (กองทุนส ารอง) งบรายจ่ายอื่น  ของคณะนิตศิาสตร ์
 














