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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น 

14,00,000.00 บาท โดยสว่นใหญเ่ป็นงบประมาณส าหรับการด าเนินการที่สนับสนุนในการจัดการเรียน

การสอน โครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการวิจัย 

เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. งบบุคลากร เป็นรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่

จ่ายในลักษณะเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว โดยจัดสรรงบประมาณ จ านวน 2,688,000 บาท 

2. งบด าเนินงาน เป็นรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า  ได้แก่ รายจ่ายใน

ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว โดย

จัดสรรงบประมาณ จ านวน 10,552,220 บาท 

2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ เช่น ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา ค่าตอบแทนการสอน ค่าเบี้ยประชุม เงินประจ าต าแหน่ง เป็นต้น 

2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค)

การรับรองแขกผู้มาเย่ียมเยือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ค่าซ่อมแซม ค่าเบี้ยประกัน

อุบัตเิหตุบุคลากร เป็นต้น 

2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืง

ไปแปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือชุด      

ไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย และค่าติดต้ัง รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรมแกรม

คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือการปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มวีงเงินไมเ่กิน 5,000 บาท เป็นต้น 

2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ

โทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น 

2.5 เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เช่น เงินอุดหนุน    

การประชุมคณะกรรมการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การตรวจประเมิน 

การเตรียมความพร้อม เป็นต้น 
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3. งบลงทุน เป็นรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ        

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือรายจ่ายอื่นในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยจัดสรรงบประมาณ

จ านวน 45,000 บาท 

3.1 ครุภัณฑ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอ่หน่วย

หรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ภาษีค่าประกันภัย 

รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่าย

เพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท เป็นต้น 

3.2 สิ่งก่อสร้าง เป็นรายจ่ายที่จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ 

ที่ติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบประปา รายจ่ายเพ่ือประกอบ

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ที่ด่วนและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นต้น 

4. งบเงินอุดหนุน เป็นรายจ่ายที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

โดยจัดสรรงบประมาณ จ านวน 714,780 บาท 

4.1 อุดหนุนเพ่ือการศึกษา เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพ่ือจัดกิจกรรม การอบรม/สัมมนา 

โครงการเพ่ือส่งเสริมความรู้ เพ่ิมพูนทักษะต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใ้ห้แก่บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ดา้นการศึกษาดูงาน 

การอบรม/สัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ เป็นต้น 

4.2 อุดหนุนวิจัย เป็นรายจ่ายที่สนับสนุนบุคลากรฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนใน

การท าวิจัยและการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูเ้กี่ยวกับการวิจัย 

4.3 อุดหนุนบริการวิชาการ เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพ่ือจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่

สังคมโดยมีการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรของคณะทันแพทยศาสตร์กับชุมชนและสังคม เป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถน าองค์ความรู้มาพัฒนา หรือ

แก้ไขปัญหาในชุมชนได้ เป็นต้น 

4.4 อุดหนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นรายจ่ายที่จ่ายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมสืบสาน

สง่เสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

รายการ งบประมาณ (บาท) สัดส่วน (ร้อยละ) 

งบบุคลากร 2,688,000.00 19.20 

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดอืน) 2,223,360.00 82.71 

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (รายวัน) 464,640.00 17.29 

งบด าเนนิงาน 10,552,220.00 75.37 

ค่าตอบแทน 5,938,000.00 56.27 

ค่าใช้สอย 1,416,985.00 13.43 

ค่าวัสดุ 2,247,735.00 21.30 

ค่าสาธารณูปโภค 60,000.00 0.57 

เงินอุดหนุนทั่วไป 889,500.00 8.43 

งบลงทุน 45,000.00 0.32 

ครุภัณฑ์ 45,000.00 100.00 

สิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 

งบอุดหนุน 714,780.00 5.11 

เงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษา 270,000.00 37.77 

เงินอุดหนุนงานวิจัย 399,780.00 55.93 

เงินอุดหนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 45,000.00 6.30 

รวมทั้งสิ้น 14,000,000.00 100.00 
 

 

งบบุคลากร, 19.2

งบด าเนินงาน, 

75.37

งบลงทุน, 0.32
งบอุดหนุน, 5.11
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