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แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 

102,397,700 บาท โดยส่วนใหญ่แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินการที่สนับสนุนในการจัดการเรียน    

การสอน โครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการ วิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการวิจัย 

เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ

เงินเดอืน ค่าจ้างช่ัวคราว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 7,679,400 บาท 

2. งบดำเนินงาน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวน 73,753,500 บาท 

2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 

ค่าตอบแทนการสอน ค่าเช่าบ้าน เงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น 

2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น 

2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองไป   

แปรสภาพหรือไม่ คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่ายหรือชุดไม่เกิน  5,000 

บาท รวมค่าขนส่งค่าภาษี 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 

เช่น ค่าใชบ้ริการ วิทยุโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ ำนวน 

3,280,000 บาท 

 

 

 

 



 

3.1 ครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือ

ต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้งชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษี ค่าประกันภัย รายจ่ายเพื่อ

จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบ

ดัดแปลง ต่อเติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่ มีวงเงินเกิน 5,000 บาท เป็นต้น 

  3.2 สิ่งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายที่จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติด

กับที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม 

หรอืปรับปรุงที่ด่วนและหรอื สิ่งก่อสร้างที่มวีงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นต้น 

4. งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการด˚าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดย

จัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวน 17,684,800 บาท 

4.1 อุดหนุนเพื่อการศึกษา เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา โครงการ 

เพื่อส่งเสริม ความรู้ เพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ

มัธยมศึกษาและประถมศึกษา รวมไป ถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรโรง เรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการศึกษาดูงาน การอบรม/สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น 

4.2 อุดหนุนวิจัย เป็นรายจ่ายที่สนับสนุน นักเรียนและบุคลากรในการท ˚าวิจัย การท˚

าโครงงาน และการจัด กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับการวิจัย 

4.3 อุดหนุนกิจการนิสิต เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะของนักเรียน 

เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถน˚าองค์ความรู้มาพัฒนา หรือ

แก้ไขปัญหาได้ เป็นต้น 

4.4 อุดหนุนทำนุบำรุงรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม      

สืบสาน ส่งเสริมและ การอนุรักษ์ศลิปะวัฒนธรรมประเพณีพืน้บ้าน เป็นต้น 

 

 



แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ (บาท) สัดส่วน(%) 

งบบุคลากร 7,679,400 7.50 

เงินเดอืนลูกจ้างชั่วคราว 7,394,400 100 

ค่าประกันสังคม 285,000  

งบดำเนนิงาน 73,753,500 72.03 

ค่าตอบแทน 2,842,000 3.85 

ค่าใชส้อย 61,615,570 83.54 

ค่าวัสด ุ 1,720,000 2.33 

ค่าสาธารณูปโภค 60,400 0.08 

เงินสำรอง 7,515,530 10.19 

งบลงทุน 3,280,000 3.20 

ค่าครุภัณฑ ์ 2,373,970 72.38 

ค่าสิ่งก่อสร้าง 15,000 27.62 

งบอุดหนุน 17,684,800 17.27 

อุดหนุนโครงการ 11,583,300 65.50 

อุดหนุนกองทุนการศึกษาและพฒันานักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 

265,000 1.50 

อุดหนุนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา  

(เรียนฟรี 15 ปี) 

5,836,500 33.00 

รวมทั้งสิ้น 102,397,700 100 

 

  



 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน่วยงาน โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

รายการ งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 102,397,700 

กองทุนเพื่อการศกึษา  

ค่าจ้างบุคลากร 7,394,400 

- ค่าจ้างช่ัวคราวรายเดอืน 7,394,400 

ค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด ุ  

ค่าตอบแทน 2,842,000 

- ค่าปฏบัิตงิานนอกเวลา 380,000 

- เงินประจำตำแหน่ง 462,000 

- ค่าตอบแทนการสอนรายวชิา AP 300,000 

- ค่าตอบแทนการสอน 1,500,000 

- ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 200,000 

ค่าใชส้อย 61,615,570 

- ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 4,128,090 

- ค่าซ่อมแซม / คา่ซ่อมบำรุงรักษา 230,000 

- ค่าเลี้ยงรับรอง 20,000 

- ค่าเช่าบา้น 144,000 

- ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเคร่ืองพมิพ ์ 372,000 

- ค่าถ่ายเอกสาร/พมิพ์งาน/พมิพ์เขียว/เข้าปกเย็บเล่ม 360,000 

- ค่าเบ้ียประกันอุบัตเิหตุบุคลากร  100,000 

- ค่าประกันสังคม 285,000 

- ค่าเช่ารถตู ้จำนวน 1 คัน ๆ ละ 19,000 บาท วงเงิน 1,140,000 บาท 228,000 

ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 49,500 บาท  

ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 197,500 บาท  

ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 228,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 228,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 228,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 228,000 บาท  

 

 

 

 



 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน่วยงาน โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

รายการ งบประมาณ 

- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประถม 931,000 

- ค่าอาหาร 17,256,200 

- ค่าซกัรดีเสื้อผ้า 3,390,000 

- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ 600,000 

- ค่าเช่าเคร่ืองล้างจาน 84,000 

- ค่าจ้างเหมาตัดชุดสำหรับบุคลากร 190,000 

- ค่าหอพักและสาธารณูปโภค 26,462,280 

- ค่าบำรุงการศึกษา 7,220,000 

   เงินสำรองโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 7,515,530 

ค่าวสัด ุ 1,720,000 

- วัสดสุำนักงาน 400,000 

- วัสดกุารศึกษา 400,000 

- วัสดุงานบ้านงานครัว 120,000 

- วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 140,000 

- วัสดุคอมพวิเตอร์ 150,000 

- วัสดุหนังสอื วารสาร และตำรา 120,000 

- ค่าวัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 170,000 

- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ยา 40,000 

- ค่าวัสดกุารเกษตร 90,000 

- ค่าวัสดกุอ่สร้าง 90,000 

ค่าสาธารณปูโภค 60,400 

- ค่าโทรศัพท์ 30,400 

- ค่านำ้ประปา 20,000 

- ค่าไปรษณีย์ 10,000 

เงินอุดหนนุ 17,684,800 

เงินอุดหนนุการจัดการศึกษา  

 - โครงการจัดตัง้ศูนย์ให้คำปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 20,000 

- โครงการการจัดค่ายเชงิวชิาการ ค่ายอัจฉรยิภาพด้านวิทย์-คณิต 150,000 

- โครงการเปิดโลกวิชาการ 30,000 

  



 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน่วยงาน โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

รายการ งบประมาณ 

- โครงการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน  

การเรียน การคิดค้นและมีทักษะในการดำเนินชวีติ 

74,000 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสริมบุคลิกภาพนักเรียน 100,000 

- โครงการคณุธรรมคู่ความโปร่งใสในโรงเรียน (ITA) 10,000 

- โครงการบริหารและจัดการความเสี่ยงของโรงเรียน (Risk) 10,000 

- โครงการพัฒนาทักษะในการให้บริการครัวสาธิต 50,000 

- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสู่มอือาชพี 50,000 

- โครงการพัฒนาวินัยเสริมสร้างอุปนสิัยพลเมอืงดี 135,000 

- โครงการเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth counselor) 26,000 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนกัเรียนดา้นวชิาการ 4,400,000 

- โครงการสนับสนุนการแข่งขันและเข้าร่ววมทดสอบทางวิชาการ 1,220,000 

- โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นฐาน 100,000 

- โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100,000 

- โครงการสนับสนุนการผลิตสือ่นวัตกรรมทางการศกึษา 50,000 

- โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 10,000 

- โครงการสนับสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากรสายวชิาการมีศักยภาพสูงตามกรอบ  

UP-PSF (University of Phayao-Professional Standard Framework ) 

5,000 

- โครงการองคก์รสัมพันธ์ 800,000 

- โครงการประชาสัมพันธ์ 317,300 

- โครงการจัดทำระบบการบริหารงานโรงเรียน 200,000 

- โครงการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดลอ้มในโรงเรียน 20,000 

- โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) 50,000 

- โครงการสำนกังานน่าอยู่ (Healthy Work Place) 10,000 

- โครงการวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ 46,000 

- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีสากล 10,000 

- โครงการศูนย์ปฏบัิตกิารทางด้านภาษาสากล 20,000 

- โครงการส่งเสริมทักษะปฏบัิตกิารทางวิทยาศาสตร์ 100,000 

อุดหนุนกองทุนการศึกษาและพฒันานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 265,000 

อุดหนุนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา (เรียนฟรี 15 ปี) 5,836,500 

  



 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน่วยงาน โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

รายการ งบประมาณ 

เงินอุดหนนุวิจัย  

- โครงการสนับสนุนการจัดทำโครงงานและนำเสนอผลงานของนักเรียน 2,660,000 

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย 500,000 

- โครงการสนับสนุนบุคลากรเขา้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและ\   

ต่างประเทศ 

 

เงินอุดหนนุทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม  
 - โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ 

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 
100,000 

 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 180,000 
- โครงการสร้างเสริมสุนทรียศาสตร์ศลิปวัฒนธรรมสู่สากล 15,000 
- โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 15,000 

เงินอุดหนนุการจัดการศึกษา  
กองทุนสินทรัพย์ถาวร 3,280,000 

ค่าครุภณัฑ์ ที่ดนิ และสิง่ก่อสร้าง  
ครุภัณฑ ์ 2,373,970 

- ค่าครุภัณฑ์สำนกังาน 165,000 
- ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.035.000 
- ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15,000 
- ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 15,000 
- ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศลิป์ 200,000 
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 143,970 
- ค่าครุภณัฑ์การศึกษา 700,000 
- ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 100,000 

สิ่งก่อสรา้ง 906,030 
- โครงการปรับปรุงโรงเก็บของ 500,000 
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถโรงเรียน 100,000 
- โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน 156,030 
- โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชำ 150,000 

 


