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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมำณ 2564 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้รับจัดสรรงบประมำณเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 

16,253,780 บำท โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็นงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนในกำรจัดกำรเรียน    

กำรสอน โครงกำรต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรบริกำร วิชำกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนกำรวิจัย 

เป็นต้น โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

1. งบบุคลำกร เป็นรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จำ่ยเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคล ได้แก่ รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะ

เงินเดอืน ค่ำจ้ำงช่ัวครำว โดยจัดสรรงบประมำณเป็นจ ำนวน 2,656,440 บำท 

2. งบด ำเนินงำน เป็นรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำนประจ ำ ได้แก่ รำยจ่ำยในลักษณะ

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค โดยจัดสรรงบประมำณเป็นจ ำนวน 7,739,340 บำท 

2.1 ค่ำตอบแทน หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำ 

ค่ำตอบแทนกำรสอน ค่ำเชำ่บ้ำน เงินประจ ำต ำแหน่ง เป็นต้น 

2.2 ค่ำใช้สอย หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรบริกำร (ยกเว้นค่ำสำธำรณูปโภค) 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปปฏิบัตงิำน ค่ำซ่อมแซม ค่ำเบี้ยประกัน เป็นต้น 

2.3 ค่ำวัสดุ หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองไป   

แปรสภำพหรือไม่ คงสภำพเดมิ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวร และมีรำคำต่อหน่ำยหรือชุดไม่เกิน 5,000 

บำท รวมค่ำขนสง่ค่ำภำษี 

2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค หมำยถึง รำยจ่ำยค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค สื่อสำรและโทรคมนำคม 

เช่น ค่ำใช้บริกำร วิทยุโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. งบลงทุน เป็นรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะค่ำครุภัณฑ์ 

ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้ำง หรือรำยจ่ำยอื่นในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว โดยจัดสรรงบประมำณเป็นจ ำนวน 

1,780,000 บำท 

 

 

 

 



 

3.1 ครุภัณฑ์ เป็นรำยจ่ำยเพ่ือจัดหำสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวร และมีรำคำต่อหน่วยหรือ

ต่อชุดเกินกว่ำ 5,000 บำท รวมถึงค่ำใช้จำ่ยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำขนสง่ ภำษี ค่ำประกันภัย รำยจ่ำยเพ่ือ

จัดหำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ มีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่ำ 20,000 บำท รำยจ่ำยเพ่ือประกอบ

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่ มีวงเงินเกิน 5,000 บำท เป็นต้น 

  

3.2 สิ่งก่อสร้ำง เป็นรำยจ่ำยที่จัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง รวมถึงส่ิงต่ำง ๆ ที่ติด

กับที่ดินและ สิ่งก่อสร้ำง เช่น อำคำร ค่ำติดต้ังระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ รำยจ่ำยเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม 

หรือปรับปรุงที่ดว่นและหรือ สิ่งก่อสร้ำงที่มีวงเงินเกินกว่ำ 50,000 บำท เป็นต้น 

4. งบเงินอุดหนุน เป็นรำยจ่ำยที่ช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด˚ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำน โดย

จัดสรรงบประมำณ เป็นจ ำนวน 4,078,000 บำท 

4.1 อุดหนุนเพ่ือกำรศึกษำ เป็นรำยจ่ำยที่จ่ำยเพ่ือจัดกิจกรรม กำรอบรม/สัมมนำ โครงกำร 

เพ่ือส่งเสริม ควำมรู้ เพ่ิมพูนทักษะต่ำง ๆ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในระดับ

มัธยมศึกษำและประถมศึกษำ รวมไป ถึงกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ให้แก่บุคลำกรโรง เรียนสำธิต

มหำวิทยำลัยพะเยำ ดำ้นกำรศึกษำดูงำน กำรอบรม/สัมมนำ ทั้งในและนอกสถำนที่ เป็นต้น 

4.2 อุดหนุนวิจัย เป็นรำยจ่ำยที่สนับสนุน นักเรียนและบุคลำกรในกำรท ˚ำวิจัย กำรท˚

ำโครงงำน และกำรจัด กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรูเ้กี่ยวกับกำรวิจัย 

4.3 อุดหนุนกิจกำรนิสิต เป็นรำยจ่ำยที่จ่ำยเพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของนักเรียน 

เป็นกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้ำนควำมรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ และสำมำรถน˚ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำ หรือ

แก้ไขปัญหำได้ เป็นต้น 

4.4 อุดหนุนท ำนุบ ำรุงรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรำยจ่ำยที่จ่ำยเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม      

สบืสำน สง่เสริมและ กำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้ำน เป็นต้น 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ (บาท) สัดส่วน(%) 

งบบุคลากร 2,656,440 16.34 

เงินเดือนลูกจ้ำงชั่วครำว 2,656,440 100 

งบด าเนินงาน 7,739,340 47.62 

ค่ำตอบแทน 520,000 6.72 

ค่ำใช้สอย 6,008,940 77.64 

ค่ำวัสดุ 1,190,000 15.38 

ค่ำสำธำรณูปโภค 20,400 0.26 

งบลงทุน 1,780,000 10.95 

ค่ำครุภัณฑ์ 780,000 43.82 

ค่ำสิ่งก่อสร้ำง 1,000,000 56.18 

งบอุดหนุน 4,078,000 25.09 

อุดหนุนกำรจัดกำรศกึษำ 2,358,000 57.82 

อุดหนุนวิจัย 1,470,000 36.05 

อุดหนุนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 250,000 6.13 

รวมทั้งส้ิน 16,253,780 100 

 



รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายการ รายได้ แผ่นดิน รวม 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา    

กองทุนเพื่อการศึกษา    

ค่าจ้างบุคลากร 2,656,440  2,656,440 

- ค่ำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 2,656,440  2,656,440 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    

ค่าตอบแทน 520,000  520,000 

- ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำ 40,000  40,000 

- ค่ำเช่ำบ้ำน 180,000  180,000 

- เงินประจ ำต ำแหนง่ 300,000  300,000 

ค่าใช้สอย 6,008,940  6,008,940 

- ค่ำเบ้ียเลีย้ง ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำพำหนะ 2,544,500  2,544,500 

- ค่ำซ่อมแซม / ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำ 500,000  500,000 

- ค่ำอำหำรนักเรียนประถม 1,820,000  1,820,000 

- ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร/ค่ำเช่ำเครื่องพิมพ์ 420,000  420,000 

- ค่ำถ่ำยเอกสำร/พิมพ์งำน/พิมพ์เขียว/เข้ำปกเย็บเล่ม 360,000  360,000 

- ค่ำเบ้ียประกันอุบัติเหตุบุคลำกร (300*50 คน) 30,000  30,000 

- ค่ำประกันสังคม 106,440  106,440 

- ค่ำเช่ำรถตู้ จ ำนวน 1 คัน ๆ ละ 19,000 บำท วงเงิน 1,140,000 บำท 228,000  228,000 

ปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 49,500 บำท    

ปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 197,500 บำท    

ปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 228,000 บำท    

ปีงบประมำณ 2565 จ ำนวน 228,000 บำท    

ปีงบประมำณ 2566 จ ำนวน 228,000 บำท    

ปีงบประมำณ 2567 จ ำนวน 228,000 บำท    

 

 

 

 

 

 

 

 

   



รายการ รายได้ แผ่นดิน รวม 

ค่าวัสดุ 1,190,000  1,190,000 

- วัสดสุ ำนักงำน 500,000  500,000 

- วัสดุก่อสร้ำง 100,000  100,000 

- วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 100,000  100,000 

- วัสดุไฟฟ้ำและวทิยุ 100,000  100,000 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000  100,000 

- วัสดุหนังสือ วำรสำร และต ำรำ 20,000  20,000 

- ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 120,000  120,000 

- ค่ำวัสดุเวชภัณฑ์ยำ 50,000  50,000 

- ค่ำวัสดกุำรเกษตร 100,000  100,000 

ค่าสาธารณูปโภค 20,400  20,400 

- ค่ำโทรศัพท์ 20,400  20,400 

เงินอุดหนุน 4,078,000  4,078,000 

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 2,358,000  2,358,000 

 - โครงกำรจัดตั้งศูนย์ให้ค ำปรึกษำและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 50,000  50,000 

- โครงกำรจัดพืน้ท่ีกำรเรียนรู้ (Learning Space) ท่ีจัดข้ึน ตำมสำระ 

กำรเรียนรู้ หลัก 5 สำระฯ 

400,000  400,000 

- โครงกำรเปิดโลกวชิำกำร 20,000  20,000 

- โครงกำรพัฒนำควำมคิด สร้ำงสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักกำรอ่ำน  

กำรเรียน กำรคิดค้นและมีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 

47,000  47,000 

- โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตสร้ำงเสริมบุคลิกภำพนักเรียน 150,000  150,000 

- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

10,000  10,000 

- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนสู่มืออำชีพ 20,000  20,000 

- โครงกำรพัฒนำวนิัยเสริมสร้ำงอุปนิสัยพลเมืองดี 135,000  135,000 

- โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้ได้ำตรฐำน 

สำกล สอดคล้องกับศักยภำพนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 โดยยึดนักเรียนเป็นส ำคัญ บนฐำน Digital 

15,000  15,000 

- โครงกำรเพื่อนท่ีปรึกษำ (Youth counselor) 26,000  26,000 

- โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 

 ข้ันพืน้ฐำน (O-NET) 

250,000  250,000 

- โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันทำงวชิำกำร 250,000  250,000 

- โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษ  

เป็นฐำน 

100,000  100,000 

- โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 20,000  20,000 



รายการ รายได้ แผ่นดิน รวม 

- โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 50,000  50,000 

- โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรด้ำนภำษำอังกฤษ 10,000  10,000 

- โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลำกรสำยวชิำกำรมีศักยภำพสูง 

ตำมกรอบ UP-PSF (University of Phayao-Professional Standard  

Framework ) 

5,000  5,000 

- โครงกำรองค์กรสัมพันธ์ 800,000  800,000 

เงินอุดหนุนวิจัย 1,470,000  1,470,000 

- โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรทำงด้ำนภำษำสำกล 20,000  20,000 

- โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำโครงงำนและน ำเสนอผลงำนของ 

นักเรียน 

1,000,000  1,000,000 

- โครงกำรสนับสนุนกำรท ำวจิัย 200,000  200,000 

- โครงกำรสนับสนุนบุคลำกรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำร 

ท้ังในและต่ำงประเทศ 

250,000  250,000 

เงินอุดหนุนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 250,000  250,000 

 - โครงกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชำติ 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

80,000  80,000 

 - โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 110,000  110,000 

- โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 35,000  35,000 

 - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรนำฏศลิป์ไทย 25,000  25,000 

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 1,780,000  1,780,000 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง 1,780,000  1,780,000 

ครุภัณฑ์ 780,000  780,000 

- ค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 400,000  400,000 

- ค่ำครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ 30,000  30,000 

- ค่ำครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 100,000  100,000 

- ค่ำครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 50,000  50,000 

- ค่ำครุภัณฑ์กำรเกษตร 50,000  50,000 

- ค่ำครุภัณฑ์โรงงำน 50,000  50,000 

- ค่ำครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่ 100,000  100,000 

ส่ิงก่อสร้าง 1,000,000  1,000,000 

- โครงกำรพัฒนำสภำพภูมิทัศนแ์ละบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนสำธติมหำวทิยำลัยพะเยำ 

500,000  500,000 

- โครงกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ 500,000  500,000 

รวมทั้งส้ิน 16,253,780  16,253,780 
 


