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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนท้ังสิ้น 15,894,501 บาท โดยส่วน

ใหญ่เป็นงบประมาณส าหรับการด าเนินการท่ีสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ ท้ังด้านการบริการ

วชิาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการวิจัย เป็นต้น โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 

เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครับ ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้าง

ประจ า ค่าจ้างชั่วคราว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 583,200 บาท  

 

 

เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

และค่าสาธารณูปโภค หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 7,504,198 บาท 

1. ค่าตอบแทน หมายถึง  เง ิน ที ่จ ่ายตอบแทนให้แก่ผู ้ปฏิบ ัต ิงานให้ เช ่น  ค่าปฏิบัต ิงานนอกเวลา  

ค่าตอบแทนการสอน ค่าเบ้ียประชุม เงินประจ าต าแหนง่ ค่าตอบแทนผู้ทรง เป็นต้น 

2. ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค) การรับรองแขกผู้มาเยี่ยม

เยอืน ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปปฏบัิตงิาน ค่าซ่อมแซม ค่าเบ้ียประกัน เป็นต้น 

3. ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองไป แปรสภาพหรือไม่คง

สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่ายหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่า

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย และค่าติดตั้ง รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรมแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีมรีาคาต่อหน่วยหรือ

ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือการปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 

5,000 บาท เป็นต้น 

4. ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการ วิทยุ

โทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น 

  

งบบุคลากร 

 

งบด าเนินงาน 

 



 

เป็นรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

หรือรายจ่ายอ่ืนในลักษณะรายจ่ายดังกลา่ว โดยจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวน 760,000 บาท 

1. ครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 

5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษี ค่าประกันภัย รายจ่ายเพื่อจัดหา

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ท่ีมีราค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อ

เตมิ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ท่ีมีวงเงินเกิน 5,000 บาท เป็นต้น 

2. สิ่งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายที่จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือ

ปรับปรุงท่ีดว่นและหรือสิ่งกอ่สร้างท่ีมีวงเงินเกินกวา่ 50,000 บาท เป็นต้น 

 

 

เป็นรายจ่ายที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน  โดยจัดสรรงบประมาณเป็น

จ านวน 7,047,103 บาท 

1. อุดหนุนเพื่อการศึกษา เป็นรายจ่ายท่ีจ่ายเพื่อจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา โครงการ เพื่อส่งเสริมความรู้ 

เพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา ด้าน

การศึกษาดูงาน การอบรม/สัมมนา ท้ังในและนอกสถานท่ี เป็นต้น 

2. อุดหนุนวิจัย เป็นรายจ่ายที่สนับสนุนบุคลากรฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนในการท าวิจัย และการจัด

กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัย  

3. อุดหนุนบริการวิชาการ เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการ

ท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรของวิทยาลัยการศกึษากับชุมชนและสังคม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้ังดา้น

ความรู้ วัฒนธรรม ภูมปัิญญา และสามารถน าองค์ความรู้มาพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ เป็นต้น 

4. อุดหนุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสืบสาน ส่งเสริมและการ

อนุรักษ์ศลิปะวัฒนธรรมประเพณีพืน้บ้าน เป็นต้น 

 

  

งบลงทุน 

 

งบเงินอุดหนุน 

 



      

         งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         วทิยาลัยการศึกษา 

         มหาวทิยาลัยพะเยา 

รหัส รายการ เงินรายได 

 

 

 

 

641100002 

 

 

 

642101003 

 

 

 

642101004 

 

 

642101008 

642101009 

642101010 

 

 

642102001 

642102007 

642102018 

642102019 

 

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 

กองทุนเพื่อการศึกษา 

คาจางบุคลากร 

    คาจางช่ัวคราวรายเดอืน 

    คาจางลูกจางช่ัวคราวรายเดอืน 

 

คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ

    คาตอบแทน 

    คาตอบแทนกรรมการ 

    - คาใชจายในการสอบโครงรางและวทิยานพินธระดับบัณฑติศกึษา 

    - คาตอบแทนการสอบวัดคุณสมบัตริะดับปรญิญาเอก 

    - คาตอบแทนกรรมการคมุสอบและที่ปรกึษาวทิยานพินธ 

    คาตอบแทนการสอน 

    - คาตอบแทนการสอน 

    - คาตอบแทนการสอนภาคฤดูรอน 

    คาใชจายในการจัดประชุม 

    คาปฏบิัตงิานนอกเวลาทําการ 

    เงนิประจําตําแหนง 

   

    คาใชสอย 

    คาจัดซื้อของที่ระลกึและเลี้ยงรับรอง 

    คาจางเหมาบรกิาร 

    คาเชาเครื่องถายเอกสาร/คาเชาเครื่องพิมพ 

    คาเชารถ 

- คาเชารถตู จํานวน 1 คันๆ ละ 30,833.33 บาท วงเงิน 

1,840,739.55 บาท สัญญาเลขที่ 40/2562 (วทิยาลยัการศกึษา) 

13,798,889.00 

12,705,323.00 

583,200.00 

583,200.00 

583,200.00 

 

7,396,198.00 

4,645,447.00 

459,000.00 

183,000.00 

66,000.00 

210,000.00 

3,098,200.00 

1,768,200.00 

1,330,000.00 

67,500.00 

90,000.00 

930,747.00 

 

2,404,751.00 

20,000.00 

50,000.00 

90,000.00 

370,000.00 

370,000.00 

 



 

         งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         วทิยาลัยการศึกษา 

         มหาวทิยาลัยพะเยา 

รหัส รายการ เงินรายได 

 

 

 

 

 

 

642102020 

642102021 

642102022 

642102030 

642102031 

642102032 

 

 

642103005 

642103006 

642103008 

642103009 

642103014 

 

 

 

642200002 

642200005 

        ป 2562 ตัง้งบประมาณ จํานวน 199,500 บาท 

        ป 2563 ผูกพันงบประมาณ จํานวน 370,000 บาท 

        ป 2564 ผูกพันงบประมาณ จํานวน 370,000 บาท 

        ป 2565 ผูกพันงบประมาณ จํานวน 370,000 บาท 

        ป 2566 ผูกพันงบประมาณ จํานวน 370,000 บาท 

        ป 2567 ผูกพันงบประมาณ จํานวน 161,240 บาท 

    คาใชสอยอื่นๆ 

    คาซอมแซม/คาซอมบํารุงรักษา 

    คาถายเอกสาร/พมิพงาน/พมิพเขยีว/เขาปก/เย็บเลม 

    คาเบี้ยประกนัสังคม 

คาเบี้ยประกันอุบัตเิหตุบุคลากร 

คาเบี้ยเลี้ยง คาทีพ่ัก และคาพาหนะ 

 

คาวัสดุ 

คาวัสดคุอมพวิเตอร 

    คาวัสดเุครื่องแตงกาย 

    คาวัสดุงานบานงานครัว 

    คาวัสดเุช้ือเพลงิและหลอลื่น 

    คาวัสดสุํานักงาน 

 

คาสาธารณูปโภค 

    คาสาธารณูปโภค 

    คาโทรศัพท 

    คาไปรษณยี 

 

 

 

 

 

 

1,347,501.00 

10,000.00 

134,000.00 

27,000.00 

53,250.00 

300,000.00 

 

349,000.00 

50,000.00 

80,000.00 

5,000.00 

144,000.00 

70,000.00 

 

108,000.00 

108,000.00 

84,000.00 

24,000.00 

 

 

  



      

         งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         วทิยาลัยการศึกษา 

         มหาวทิยาลัยพะเยา 

รหัส รายการ เงินรายได 

 

644101541 

 

644101542 

 

644101543 

 

644101544 

644101545 

 

644101546 

 

644101547 

 

644101548 

644101549 

 

644101550 

644101551 

644101552 

644101553 

644101554 

 

644101555 

644101556 

644101560 

เงินอุดหนุน 

    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใชในการปฏบิัตงิาน 

วทิยาลัยการศกึษา 

    โครงการอบรมแนวทางความกาวหนาตําแหนงงานของบุคลากร

สายสนับสนุน 

    โครงการสื่อสารภายในองคกรเพื่อความสําเร็จและการปฏบิัตงิาน

อยางมคีวามสุข 

    โครงการสรางขวัญและเสรมิแรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน 

    โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูการปฏบิัตงิานของบุคลากรสาย

สนับสนุน วทิยาลัยการศกึษา 

    โครงการจัดทําแผนและปรับแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

วทิยาลัยการศกึษา 

    โครงการสรางความตระหนักในการปฏบิัตงิานอยางมีคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

    โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาของบุคลากรวทิยาลัยการศกึษา 

    โครงการจัดทําคูมอืปฏบิัตงิานและมาตรฐานขัน้ตอนการใหบรกิาร

ของบุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการศกึษา 

    โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑติตามมาตรฐานในศตวรรษที่ 21 

    โครงการพัฒนาบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

    โครงการสรางเครือขายทางวชิาการทัง้ในและหรอืตางประเทศ 

    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทํางานอยางมคีวามสุขสู

ผลสัมฤทธิ์ขององคกร 

    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรดานวชิาการ 

    โครงการฝกประสบการณวชิาชีพการบริหารการศกึษา 

    โครงการกจิกรรมเสรมิความเปนครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

6,617,925.00 

100,000.00 

 

8,500.00 

 

14,485.00 

 

10,500.00 

50,000.00 

 

15,000.00 

 

18,000.00 

 

40,000.00 

8,500.00 

 

90,000.00 

60,000.00 

100,000.00 

340,000.00 

630,000.00 

 

1,755,000.00 

42,000.00 

210,000.00 

  



      

         งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         วทิยาลัยการศึกษา 

                   มหาวทิยาลัยพะเยา 

รหัส รายการ เงินรายได 

644101561 

644101562 

644101563 

 

644101564 

 

644101565 

644101566 

644101567 

 

 

644101568 

644101569 

 

644101570 

 

644101571 

 

644101572 

644101573 

 

644101574 

644101575 

 

644101576 

 

    โครงการประเมนิคุณภาพการศกึษา ตามเกณฑ EdPEx 

    โครงการประเมนิคุณภาพหลักสูตร (AUN QA) 

    โครงการอบรมเชิงปฏบิัตงิานและศกึษาดูงานดานประกันคุณภาพ

การศกึษาตามเกณฑ EdPEx 

    โครงการเตรยีมความพรอมรับการประเมนิการประกันคุณภาพ

การศกึษา (AUN QA & EdPEx) 

    โครงการปรับแผนกลยุทธวทิยาลัยการศกึษา 

    โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา 

    โครงการประเมนิมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลติเพื่อการ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ของคุรุสภา 

(หลักสูตร 63) 

    โครงการพัฒนาวิชาการนสิติระดับบัณฑิตศกึษา 

    โครงการสงเสรมิศักยภาพนสิติบัณฑติศกึษา สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 

    โครงการฝกประสบการณวชิาชีพครู หลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิตสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

    โครงการอบรมจรยิธรรมการวจัิยในมนุษยและการจัดทําการศกึษา

คนควาดวยตนเอง 

    โครงการสงเสรมิคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

    โครงการวทิยาลัยการศึกษารักษโลก รักษสิ่งแวดลอม (SE Green & 

Clean) 

    โครงการปรับปรุงภูมทิัศนวทิยาลัยการศกึษานาอยู 

    โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

สนับสนุน วทิยาลัยการศกึษา (ID Plan) 

    โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

50,000.00 

50,000.00 

77,140.00 

 

20,000.00 

 

40,000.00 

20,000.00 

40,000.00 

 

 

150,000.00 

30,000.00 

 

57,300.00 

 

26,000.00 

 

15,500.00 

100,000.00 

 

400,000.00 

10,000.00 

 

30,000.00 

 

  



      

         งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         วทิยาลัยการศึกษา 

                   มหาวทิยาลัยพะเยา 

รหัส รายการ เงินรายได 

644101577 

 

 

 

644101557 

644101558 

644101559 

 

 

 

 

643100005 

643100007 

643100015 

 

 

643300002 

 

 

 

 

 

644105041 

644105042 

    โครงการสัมมนาการศกึษาคนควาดวยตนเองระดับปรญิญาโท 

 

กองทุนกิจการนิสติ 

เงินอุดหนุน 

    โครงการกจิกรรมสโมสรนสิติ 

    โครงการพัฒนานสิิตตามอัตลักษณนสิติมหาวทิยาลัยพะเยา 

    โครงการกจิกรรมวทิยาลัยการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

     

กองทุนสนิทรัพยถาวร 

ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 

    ครุภัณฑ 

    คาครุภัณฑคอมพวิเตอร 

    คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

    คาครุภัณฑสํานักงาน 

 

    สิ่งกอสราง 

    คาปรับปรุงอาคาร 

- ปรับปรุงสิ่งกอสราง อาคารสํานักงาน 

 

แผนงานบรกิารวชิาการแกชุมชน 

กองทุนบรกิารวชิาการ 

เงินอุดหนุน 

    โครงการฝกประสบการณวชิาชีพครูในสถานศกึษา (ฝกสอน) 

    โครงการนเิทศนสิติฝกประสบการณวิชาชีพครู ภาคการศกึษา

ปลาย ปการศกึษา 2563 และภาคการการศกึษาตน ปการศกึษา 

2564 

10,000.00 

 

333,566.00 

333,566.00 

155,000.00 

130,000.00 

48,566.00 

 

760,000.00 

760,000.00 

160,000.00 

50,000.00 

10,000.00 

100,000.00 

 

600,000.00 

600,000.00 

600,000.00 

 

1,620,612.00 

1,620,612.00 

1,620,612.00 

436,612.00 

1,154,000.00 

 



 

         งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         วทิยาลัยการศึกษา 

                   มหาวทิยาลัยพะเยา 

รหัส รายการ เงินรายได 

 

 

 

644104064 

644104065 

644104066 

644104067 

 

 

 

 

644103042 

แผนงานวิจัย 

กองทุนวิจัย 

เงินอุดหนุน 

    โครงการสนับสนุนทุนการวจัิยวทิยาลัยการศกึษา 

    โครงการพัฒนานักวิจัยสูการตพีมิพ 

    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวจัิย 

    โครงการอบรมจรยิธรรมการวจัิยในมนุษย 

 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กองทุนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เงินอุดหนุน 

    โครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

390,000.00 

390,000.00 

390,000.00 

280,000.00 

50,000.00 

40,000.00 

20,000.00 

 

85,000.00 

85,000.00 

85,000.00 

85,000.00 

รวมท้ังสิ้น 15,894,501.00 

 



 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ (บาท) สัดส่วน (%)

งบบุคลากร 583,200 4

         เงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว 583,200 100

งบด าเนินงาน 7,504,198 47

         ค่าตอบแทน 4,645,447 62

         ค่าใช้สอย 2,401,751 32

         ค่าวัสดุ 349,000 5

         ค่าสาธารณูปโภค 108,000 1

งบลงทุน 760,000 5

          ครุภัณฑ์ 160,000 21

          ส่ิงก่อสร้าง 600,000 79

งบอุดหนุน 7,047,103 44

          อุดหนุนเพ่ือการศกึษา 4,951,491                             70

          อุดหนุนวิจัย 390,000                               6

          อุดหนุนบริการวิชาการ  1,620,612                              23

          อุดหนุนท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 85,000                                 1

รวมท้ังส้ิน 15,894,501 100



4%

47%

5%

44%

งบอุดหนุน (งบประมาณ 7,504,198 บาท)

งบบุคลากร (งบประมาณ 583,200 บาท)

งบดาํเนินงาน (งบประมาณ 7,504,198 บาท)

งบลงทุน (งบประมาณ760,000 บาท)




