
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การจัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  เป็นการจัดท ารายละเอียด วงเงิน และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564  โดยน ายุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทื่ 12  นโยบายรัฐบาล  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่ Innovative University  เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินงาน   ใน 4  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. Learning tobe Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร  

2. Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม   

3. Social & Culture Enhance by Innovation :  การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม   

4. Innovative  Governmence and Management : นวัตกรรมบริหารจัดการ 

 
จัดท างบประมาณ แผนงาน และผลผลิต/โครงการ/รายการ ดังน้ี 

 
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ    รายการบุคลากรภาครัฐ 
 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลผลิต  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์   

โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0   

 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค            
ทางการศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

 
 

 



การจ าแนกงบประมาณของหน่วยงาน  
 

หน่วยงานสนับสนุน    
   งบลงทุน ให้ขอต้ังงบประมาณในผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ให้หน่วยงานต้ังงบประมาณในผลผลิตที่ได้รับจัดสรรในปี 2563 

หน่วยงานจัดการศึกษา (คณะ/วิทยาลัย) 
   ให้ต้ังงบประมาณโดยพิจารณาจากภาระงานในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนตาม

ประเภทวิชาและสาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
1. งบลงทุน  ให้จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
2. งบเงินอุดหนุน   

- ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
2.1 ค่าสอนพิเศษ  ค านวณภาระการสอนตามสาขาวิชาที่สอน 
2.2 ค่าวัสดุการศึกษา  ให้ใช้อัตราค่าวัสดุการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ตามอัตรา       

ที่ ก า หน ด โดยสา ยวิ ท ย า ศา สตร์ แล ะเทคโน โลยี  3 ,0 0 0  บา ท /ค น                      
สายสังคมศาสตร์ 800 บาท/คน   

2.3 นอกเหนือจากรายการดังกล่าวให้ใช้สัดส่วนของนักศึกษา วิทย์ : สังคม 
2.4 ให้จ าแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน 

 
 

ผลผลิต/โครงการ ค าอธิบายการต้ังงบรายจ่าย 

1. รายการบุคลากรภาครัฐ - หน่วยงานไม่ต้องด าเนินการ กองนโยบายและแผนจัดท าค าเสนอขอให้ 
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

-  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค                    
   ต้ังงบประมาณในงบอุดหนุน  
-  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสนองพระราชด าริ 

ต้ังงบประมาณในงบอุดหนุน และส่งรายละเอียดโครงการไปยังสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

- โครงการพัฒนาอาจารย์ พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ต้ังงบประมาณใน
งบอุดหนุน โดยจัดท าโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป  

3.  ผู้ส าเร็จการศึกษา             
ด้านสังคมศาสตร์ 

-  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค                    
   ต้ังงบประมาณในงบอุดหนุน  
-  โครงการพัฒนาอาจารย์ พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการ

เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ต้ังงบประมาณใน
งบอุดหนุน โดยจัดท าโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป 

การต้ังงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ของแต่ละผลผลิต/โครงการ 



ผลผลิต/โครงการ ค าอธิบายการต้ังงบรายจ่าย 

4. ผลงานการให้บริการ 
   วิชาการ 

-  ต้ังงบประมาณในงบเงินอุดหนุน โดยจัดท าโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_1  
   โครงการบริการวิชาการ 

5.  ผลงานท านุบ ารุง                  
ศิลปวัฒนธรรม 

-  ต้ังงบประมาณในงบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม  
   โดยจัดท าโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม 

6. โครงการพัฒนาและผลิต
ก าลังคนของประเทศเพ่ือ
รองรับนโยบาย Thailand 
4.0   

- ต้ังงบประมาณในงบเงินอุดหนุน เป็นครุภัณฑ์  หรือ โครงการอบรม เพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคน รองรับ 10 S-curve หรือ EEC 

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    

-  ต้ังงบประมาณในงบเงินอุดหนุน นักเรียน โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล 
และโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาม
อัตราที่รัฐบาลก าหนด 

 
1. สนับสนุ นโครงการและกิจกรรมที่ ตอบสนองแผนพัฒนา และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
2. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/กอง) 
3. พิจารณาจัดล าดับความส าคัญและความพร้อมของโครงการ ซ่ึงควรจ ะพิจารณาในส่วนของ               

ความจ าเป็น ความเร่งด่วน และผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการด าเนิน
โครงการในมิติต่างๆ  เช่น ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                   

4. พิจารณาถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อผลส าเร็จของเป้าหมาย  

5. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด       
ในระยะยาว และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ 

6. การจัดท าและบริหารงบประมาณ ตัวเงิน/โครงการ ต้องไปอุดช่องว่างหรือข้อเสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือให้มีการพัฒนางานที่ดีขึ้น 

 
 

กรอบการพิจารณาโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



7. การจัดท าและบริหารงบประมาณต้องสอดรับกับการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการท้าทาย
ต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย การเตรียมการในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  ตัวชี้วัดต้องตอบสนอง
การด าเนินงาน ด้าน TQF, ศูนย์ COE การสร้างเครือข่าย เพ่ือสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Innovative University 

8. สนับสนุนการจัดท าและบริหารงบประมาณที่เน้นการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งใช้หลักการวิธีคิด              
เชิงระบบที่มีบูรณการให้มากขึ้น  

 
 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร 
โครงการของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจ าปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 

1.  โครงการท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และจะไม่ได้รับการพิจารณา อาทิเช่น 
1.1  โครงการที่ด าเนินการในต่างประเทศ   
1.2  ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบรองรับ  
1.3  ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย  
1.4  ซ้ าซ้อนกับส่วนกลางจัด   
1.5  ไม่มีรายละเอียดโครงการ  
1.6  ไม่แตกตัวคูณค่าใช้จ่าย และไม่มีรายละเอียดรายการวัสดุ  
1.7  โครงการบริการวิชาการควรจัดในจังหวัดเป้าหมาย (area base) ได้แก่  ปทุมธานี  

นครนายก ปราจีนบุรี  สระแก้ว และฉะเชิงเทรา  และวิทยากรควรเป็นวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย   

2. ก าหนดการจัดโครงการหรือกิจกรรม 

 ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564 ทั้งนี้หากหน่วยงานมีความ
จ าเป็นต้องจัดภายหลังเวลาที่ก าหนดให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นในรายละเอียดโครงการที่เสนอขอ 
  
 


