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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนท้ังสิ้น 18,327,900 บาท 

โดยส่วนใหญ่เป็นงบประมาณส าหรับการด าเนนิการท่ีสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โครงการตา่ง ๆ ท้ังดา้นการบริการ 

วชิาการ ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ด้านการวิจัย เป็นต้น โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครับ ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดอืน 

ค่าจ้างชั่วคราว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 2,940,840 บาท 

2. งบด าเนินงาน เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน        

ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 6,100,160 บาท 

2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏบัิตงิานให้ เช่น ค่าปฏบัิตงิานนอกเวลา 

ค่าตอบแทนการสอน ค่าเชา่บา้น เงินประจ าต าแหนง่ เป็นต้น 

2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปปฏบัิตงิาน ค่าซ่อมแซม ค่าเบ้ียประกัน เป็นต้น 

2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองไป แปรสภาพหรือไม่

คงสภาพเดิม หรอืสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หน่ายหรือชุดไมเ่กิน 5,000 บาท รวมคา่ขนส่งค่าภาษี             

2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถงึ รายจ่ายคา่บริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เชน่ ค่าใชบ้ริการ 

วทิยุโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. งบลงทุน เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  และ

สิ่งกอ่สร้าง หรอืรายจ่ายอ่ืนในลักษณะรายจ่ายดังกลา่ว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 4,180,400 บาท 

3.1 ครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด เกินกว่า 

5,000 บาท รวมถึงคา่ใชจ้่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เชน่ ค่าขนสง่ ภาษี ค่าประกันภัย รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ี

มรีาคาตอ่หน่วยหรือตอ่ชุดเกินกวา่ 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอ่เตมิ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ท่ี

มวีงเงินเกิน 5,000 บาท เป็นต้น 

 



3.2 สิ่งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายท่ีจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีติดกับท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงตอ่เติม หรือปรับปรุงท่ีด่วนและหรอื

สิ่งกอ่สร้างท่ีมีวงเงินเกินกวา่ 50,000 บาท เป็นต้น 

4. งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายท่ีช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจัดสรรงบประมาณ

เป็นจ านวน 5,106,500 บาท 

4.1 อุดหนุนเพื่อการศึกษา เป็นรายจ่ายท่ีจ่ายเพื่อจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา โครงการ เพื่อส่งเสริม

ความรู้ เพิ่มพูนทักษะตา่ง ๆ เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับมัธยมศกึษาและประถมศกึษา รวมไป

ถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แกบุ่คลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการศกึษาดูงาน การอบรม/สัมมนา 

ท้ังในและนอกสถานท่ี เป็นต้น 

4.2 อุดหนุนวิจัย เป็นรายจ่ายท่ีสนับสนุน นักเรียนและบุคลากรในการท าวิจัย การท าโครงงาน และการจัด

กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย 

4.3 อุดหนุนกิจการนิสิต เป็นรายจ่ายท่ีจ่ายเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะของนักเรียน เป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังดา้นความรู้วัฒนธรรม ภูมปัิญญา และสามารถน าองคค์วามรู้มาพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาได้ เป็นต้น 

4.4 อุดหนุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายท่ีจ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสืบสาน ส่งเสริมและ

การอนุรักษศ์ลิปะวัฒนธรรมประเพณีพืน้บ้าน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ (บาท) สัดส่วน (%) 

งบบุคลากร 2,940,840 16.05 

เงินเดือนลูกจา้งช่ัวคราว 2,940,840 100.00 

งบด าเนนิงาน 6,100,160 33.28 

คา่ตอบแทน 220,000 3.61 

คา่ใช้สอย 4,057,760 66.52 

คา่วัสด ุ 1,808,000 29.64 

คา่สาธารณูปโภค 14,400 0.24 

งบลงทุน 4,180,400 22.81 

ครุภัณฑ์ 2,580,000 61.72 

สิ่งกอ่สรา้ง 1,600,400 38.28 

งบอุดหนุน 5,106,500 27.86 

อุดหนุนเพื่อการศึกษา 2,651,500 51.92 

อุดหนุนวิจัย 455,000 8.91 

อุดหนุนกจิการนิสติ 1,680,000 32.90 

อุดหนุนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 320,000 6.27 

รวมท้ังสิ้น 18,327,900 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอยีดงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

หนว่ยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 
รายได ้ แผ่นดิน รวม 

แผนงานจัดการศึกษาอดุมศกึษา 18,327,900  18,327,900 

กองทุนเพื่อการศกึษา    

ค่าจ้างบุคลากร 2,940,840  2,940,840 

ค่าจ้างชัว่คราวรายเดือน 2,940,840  2,940,840 

- ค่าจ้างช่ัวคราวรายเดอืน 2,940,840  2,940,840 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ 6,085,760  6,085,760 

ค่าตอบแทน 220,000  220,000 

-ค่าปฏบัิตงิานนอกเวลา 40,000  40,000 

-ค่าเชา่บา้น  180,000  180,000 

ค่าใชส้อย 4,057,760  4,057,760 

- ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าเชา่ที่พัก และค่าพาหนะ 816,240  816,240 

- ค่าซ่อมแซม / คา่ซ่อมบ ารุงรักษา 200,000  200,000 

- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประถม  1,666,000  1,666,000 

- ค่าเชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเชา่เคร่ืองพมิพ์   498,000  498,000 

- ค่าถ่ายเอกสาร/พมิพง์าน/พมิพเ์ขียว/เข้าปกเย็บเล่ม  (30,000x12) 360,000  360,000 

- ค่าเบ้ียประกันอุบัตเิหตุบุคลากร (300*50 คน) 15,000  15,000 

- ค่าประกันสังคม 115,440  115,440 

- ค่าเชา่รถยนต์กระบะ จ านวน 1 คัน ๆ ละ 15,840 บาท วงเงิน 

950,400 บาท  

190,080  190,080 

   ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 190,080 บาท    

   ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 190,080 บาท    

   ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 190,080 บาท    

   ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 190,080 บาท    

   ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 190,080 บาท    

- ค่าเชา่รถตู ้จ านวน 1 คัน ๆ ละ 19,000 บาท วงเงิน 1,140,000 บาท 197,000 บาท 197,000 

   ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 49,500 บาท    

   ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 197,500 บาท    



 
รายได ้ แผ่นดิน รวม 

   ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 228,000 บาท    

   ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 228,000 บาท    

   ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 228,000 บาท    

   ปีงบประมาณ 2567 จ านวน 228,000 บาท    

ค่าวสัด ุ 1,808,000  1,808,000 

- วัสดุการศกึษา 200,000  200,000 

- วัสดุส านักงาน 400,000  400,000 

- วัสดุก่อสร้าง 100,000  100,000 

- วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000  100,000 

- วัสดุไฟฟา้และวิทยุ  338,000  338,000 

- วัสดุคอมพวิเตอร์ 100,000  100,000 

- วัสดุหนังสอื วารสาร และต ารา 100,000  100,000 

- ค่าวัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  120,000  120,000 

- ค่าวัสดุเวชภัณฑย์า 50,000  50,000 

- ค่าวัสดุดนตรีและนาฏศลิป์  200,000  200,000 

- ค่าวัสดุกีฬา 100,000  100,000 

ค่าสาธารณปูโภค 14,400  14,400 

ค่าสาธารณปูโภค 14,400  14,400 

- ค่าโทรศัพท์  14,400  14,400 

เงินอุดหนนุ 2,651,500  2,651,500 

เงินอุดหนนุทัว่ไป 2,651,500  2,651,500 

- โครงการพัฒนางานวชิาการและบริหารหลักสูตร 15,000  15,000 

- โครงการการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 30,000  30,000 

- โครงการสอนทบทวนและส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ  

   8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 15,000  15,000 

- โครงการส่งเสริมการแขง่ขันทางวิชาการ 10,000  10,000 

- โครงการศกึษาแหลง่เรียนรู้และการจัดคา่ยเชงิวชิาการเพื่อพัฒนา 

    ศักยภาพนักเรียน 625,000  625,000 

- โครงการประชาสัมพันธ์ 240,000  240,000 

- โครงการสง่เสริมการบริหารงาน ภายใต้หลัก ITA (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) 50,500  50,500 



 
รายได ้ แผ่นดิน รวม 

- โครงการรับสมัครนักเรียน 120,000  120,000 

- โครงการจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

   โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 20,000  20,000 

- โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 1,115,000  1,115,000 

- โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์และบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

     ในโรงเรียนสาธิต   200,000  200,000 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ-ประถมศึกษา 76,000  76,000 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม-ประถมศึกษา 41,000  41,000 

- โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต-ประถมศึกษา 94,000  94,000 

กองทุนกิจการนสิิต 1,680,000  1,680,000 

เงินอุดหนนุ 1,680,000  1,680,000 

เงินอุดหนนุทัว่ไป 1,680,000  1,680,000 

- โครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนดา้นทักษะ 

สังคมและการอยูร่่วมกัน 

95,000  95,000 

- โครงการสร้างเสริมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 20,000  20,000 

- โครงการสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง  

    และการบริการสังคม 

100,000  100,000 

- โครงการราตรีสาธิตวพิธิทัศนา 130,000  130,000 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกลุ่มกจิการนักเรียน 70,000  70,000 

- โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตกระบวนการคดิและความเป็นผู้น า 10,000  10,000 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพ สุนทรียภาพและ บุคลิกภาพท่ีด ี 1,200,000  1,200,000 

- โครงการสร้างภูมิคุม้กันภัยเสริมสร้างพลานามัยแก่นักเรียน 55,000  55,000 

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 4,180,400  4,180,400 

ค่าครุภณัฑ์ ที่ดนิ และสิง่ก่อสร้าง 4,180,400  4,180,400 

ครุภัณฑ ์ 4,180,400  4,180,400 

- ครุภัณฑ์ส านักงาน 400,000  400,000 

- ครุภัณฑ์การศกึษา 800,000  800,000 

- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศลิป์  600,000  600,000 

- ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 300,000  300,000 

- ครุภัณฑ์กฬีา 100,000  100,000 

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 50,000  50,000 



 
รายได ้ แผ่นดิน รวม 

- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,000  50,000 

- ครุภัณฑ์กอ่สร้าง 50,000  50,000 

- ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ 30,000  30,000 

- ครุภัณฑ์การเกษตร 50,000  50,000 

- ครุภัณฑ์โรงงาน 50,000  50,000 

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 100,000  100,000 

สิ่งก่อสรา้ง 1,600,400  1,600,400 

- โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์และบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มใน

โรงเรียนสาธิต 

200,000  200,000 

- โครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 905,400  905,400 

- โครงการปรับปรุงหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 495,000  495,000 

แผนงานวิจัย 455,000  455,000 

กองทุนวิจัย 455,000  455,000 

เงินอุดหนนุ 455,000  455,000 

เงินอุดหนนุทัว่ไป 455,000  455,000 

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยส าหรับบุคลากร 355,000  355,000 

- โครงการสนับสนุนการท าโครงงานและน าเสนอผลงานของนักเรียน 100,000  100,000 

แผนงานศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 320,000  320,000 

กองทุนศลิปวัฒนธรรม 320,000  320,000 

เงินอุดหนนุ 320,000  320,000 

เงินอุดหนนุทัว่ไป 320,000  320,000 

- โครงการพัฒนาวินัยสร้างเสริมอุปนสิัยพลเมอืงดี 60,000  60,000 

- โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณข์องชาติและ 

    ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 140,000  140,000 

- โครงการความร่วมมอืดา้นศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

   กับหน่วยงานภายในและภายนอก 30,000  30,000 

- โครงการโรงเรียนสง่เสริมคุณธรรม    

- โครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก 20,000  20,000 

- โครงการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 70,000  70,000 

รวมทั้งสิ้น 18,327,900  18,327,900 
 


