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                                                                  สำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

รายการผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ข้อมูลสรุปผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับอนุมัติ             

จากสภามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 11 

เล่ม 135 ตอนพิเศษ 22 ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยใหส้ำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยามีหน้าที่เป็น

หน่วยงานธุรการ หน่วยประสานงาน และเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัย

พะเยา โดยให้มีผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสำนักงาน โดยได้แบ่งการบริหาร

จัดการออกเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานประชุม งานกิจการพเิศษ 

ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ    

เพื่อบริหารจัดการตามภารกิจของส่วนงาน จากแผนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษา

เป็นจำนวน 4,500,000 บาท (สี่ล้านหา้แสนบาทถ้วน) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเบิกจ่ายจากงบประมาณ

จัดสรร เป็นจำนวนเงิน 968,426.13 บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสิบสามสตางค์)  

และมีจำนวนเงินคงเหลือ 3,531,573.87 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท

แปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยจำแนกตามตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ดังนี้ 

1.1 ตารางแบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณ

จัดสรร 

งบประมาณที่เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

แผนงานจัดการศกึษาอุดมศกึษา 4,500,000.00     

กองทุนเพื่อการศึกษา 4,400,000.00     

 1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,134,000.00     

  1.1 ค่าตอบแทน 40,000.00     

      - ค่าปฏบัิตงิานนอกเวลาทำการ 40,000.00 4,560    

  1.2 ค่าใช้สอยวัสดุ 3,814,000.00     

       - ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร/ค่าเช่า    

        เครื่องพิมพ ์

140,000.00 34,934.58    



ประเภทรายจ่าย 
งบประมาณ

จัดสรร 

งบประมาณที่เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

       - ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา 20,000.00 2,150    

       - ค่าเบ้ียเลีย้ง ค่าที่พัก และ 

          ค่าพาหนะ 

3,654,000.00 825,030    

  1.3 ค่าวัสดุ 280,000.00     

       - วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00     

       - วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 3,991    

       - วัสดุสำนักงาน 150,000.00 71,609    

       - วัสดุหนังสอื วารสาร และตำรา 100,000.00     

 2. ค่าสาธารณูปโภค 66,000.00     

       - ค่าโทรศัพท์ 66,000.00 26,187.55    

 3. อุดหนุนทั่วไป 200,000.00     

    -  โครงการแผนยุทธศาสตร์การ

พ ัฒนา  แผ นปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รประ จ ำ ปี  

แผนบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส 

และปร ับปร ุ งค ู ่ ม ือปฏ ิบ ัต ิ งานของ

สำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

30,000.00     

    -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

        สำนักงานสภามหาวทิยาลัยพะเยา 

50,000.00     

    - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ 

       บุคลากรได้รับการฝึกอบรมท้ัง 

       ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

120,000.00     

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร 100,000.00     

  4. ครุภัณฑ์ 100,000.00     

     - ครุภัณฑ์สำนักงาน 100,000.00     

จากตารางแบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้นนี ้ 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเงินโอนจากส่วนงานบริหารไปยังส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รับโอนเงินจากส่วนบริหาร ไปยัง ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นจำนวนเงิน 31 ,500 บาท (สามหมื่น

หนึ่งพันหา้ร้อยบาทถ้วน)  

2. รับโอนเงินจากส่วนบริหาร ไปยัง ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าที ่พัก และพาหนะ เป็นจำนวนเง ิน      

35,000 บาท (สามหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 

3.  รับโอนเงินจากส่วนบริหาร ไปยัง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นจำนวนเงิน 24 ,705 บาท     

(สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)  



4. รับโอนเงินจากส่วนบริหาร ไปยัง ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นจำนวนเงิน 470,700 บาท (สี่แสน

เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 

   1.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1.3 ตารางสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัด ุ ค่าสาธารณปูโภค อุดหนนุทัว่ไป ครุภัณฑ ์ รวมทั้งสิ้น 

4,560.00 862,114.58 75,600 26,187.55 - - 968,462.13 

2. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   2.1  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

         การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการ

เบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกประการ 

โดยการเบิกจ่ายงบประมาณได้สอดคล้องภารกิจของส่วนงานและตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 



 จากงบประมาณจัดสรรประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับ

งบประมาณจัดสรรเป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 

968,462.13 บาท และมีงบประมาณคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,531,537.87 บาท ซึ่งการเบิกจ่าย

งบประมาณดังกล่าวอยู่ในงบประมาณและไม่เกินวงเงินที่ได้รับ 

 ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ได้รับความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ ที่ได้เกิดประโยชน์ตามภารกิจและเป้าหมาย   

ที่วางไว้อย่างคุม้ค่า 

 2.2 ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ปัจจุบ ันมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ                      

ด้านงบประมาณและเอกสารการเบิกจ่ายในส่วนงาน อาทิเช่น Microsoft Dynamics AX 2009 , E-Budget 

ซึ ่งระบบสารสนเทศดังกล่าวยังไม่มีการเชื ่อมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน และการทำงานของระบบ                    

ยังไม่เสถียรทำให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการใชง้าน  

  ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จึงเกิดจากการใช้ระบบ                

การเบิกจ่ายที่มหีลายระบบทำใหเ้กิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    

ทำให้เกิดความผดิพลาดด้านเอกสารการเบิกจ่ายอยู่บ่อยครั้ง 

 2.3 ข้อเสนอแนะการเบิกจ่ายงบประมาณ 

   จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการใช้ระบบการเบิกจ่ายที่มีหลายระบบทำให้เกิดการทำงาน             

ที ่ซ ้ำซ้อน เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ ทำให้เกิดความผิดพลาดด้านเอกสาร                    

การเบิกจ่ายอยู่บ่อยครั้ง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีข้อเสนอแนะโดยการให้พัฒนาระบบ             

ของมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้ ไม่เกิดความสับสน ไม่เกิดการ

ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและประหยัดเวลาในการทำงาน 

  

 

  

(นางสาวนงคราญ  ใจดี) 

                              นักวิชาการศกึษา 

 

 

 

 

 



แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

(ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์) 

                                           รักษาการแทนผูอ้ำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

แสดงความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฐติิรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ) 

      รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 


