
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การจัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  เป็นการจัดท ารายละเอียด วงเงิน และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  โดยน ายุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทื่ 12  นโยบายรัฐบาล  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่ Innovative University  เป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานใน 4  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. Learning tobe Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร  

2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม   

3. Social & Culture Enhance by Innovation :  การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่า 

ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม   

4. Innovative  Governmence and Management : นวัตกรรมบริหารจัดการ 

จัดท างบประมาณ แผนงาน และผลผลิต/โครงการ/รายการ ดังนี้ 
 

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ/รายการ 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ    รายการบุคลากรภาครัฐ 

 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ผลผลิต  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์   

โครงการพฒันาและผลิตก าลังคนของประเทศเพ่ือรองรับ
นโยบาย Thailand 4.0   

 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค            
ทางการศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

 
 



การจ าแนกงบประมาณของหน่วยงาน  
 

หน่วยงานสนับสนุน    
   งบลงทุน ให้ขอตั้งงบประมาณในผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ให้หนว่ยงานตั้งงบประมาณในผลผลติผู้ส าเร็จการศกึษา        
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานจัดการศึกษา (คณะ/วิทยาลัย) 
   ให้ตั้งงบประมาณแยกเป็นผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยพิจารณาจากภาระงานในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียน
การสอนตามประเภทวิชาและสาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

1. งบลงทุน  ให้จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
2. งบเงินอุดหนุน   

- ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
2.1 ค่าสอนพิเศษ  ค านวณภาระการสอนตามสาขาวิชาที่สอน 
2.2 ค่าวัสดุการศึกษา  ให้ใช้อัตราค่าวัสดุการศึกษาแต่ละสาขาวิชา ตามอัตรา       

ที่ ก าห น ด  โดยสายวิท ย าศ าสตร์ แล ะ เท ค โน โลยี  3 ,000  บ าท /คน                      
สายสังคมศาสตร์ 800 บาท/คน   

2.3 นอกเหนือจากรายการดังกล่าวให้ใช้สัดส่วนของนักศึกษา วิทย์ : สังคม 
2.4 ให้จ าแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน 

 

ผลผลิต/โครงการ ค าอธิบายการตั้งงบรายจ่าย 

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

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

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

ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน และส่งรายละเอียดโครงการไปยังสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

- โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประชาชนภูมิภาค
อาเซียน  ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน 

- โครงการพัฒนาอาจารย์ พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ตั้งงบประมาณใน
งบอุดหนุน โดยจัดท าโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทัว่ไป  

 

การตั้งงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย ของแต่ละผลผลิต/โครงการ 



ผลผลิต/โครงการ ค าอธิบายการตั้งงบรายจ่าย 

3.  ผู้ส าเร็จการศึกษา             
ด้านสังคมศาสตร์ 

-  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค                    
   ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน  
-  โครงการพัฒนาอาจารย์ พัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ 
ตั้งงบประมาณในงบอุดหนุน โดยจัดท าโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_3 
โครงการทั่วไป 

4. ผลงานการให้บริการ 
   วิชาการ 

-  ต้ังงบประมาณในงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ โดย
จัดท าโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 

5.  ผลงานท านุบ ารุง                  
ศิลปวัฒนธรรม 

-  ตั้งงบประมาณในงบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม  
   โดยจัดท าโครงการตามแบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม 

6. โครงการพัฒนาและผลิต
ก าลังคนของประเทศเพ่ือ
รองรับนโยบาย Thailand 4.0   

- ต้ังงบประมาณในงบเงินอุดหนุน เป็นงบลงทุนคา่ครุภัณฑ์  หรือ 
งบอุดหนุนโครงการอบรม สัมมนา เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน รองรับ 
10 S-curve  

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน    

-  ตั้งงบประมาณในงบเงนิอุดหนุน นักเรียน โรงเรียนสาธิตอนุบาลราช
มงคล และโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี       ตามอัตราที่รัฐบาลก าหนด 

o   ค่าหนังสือเรียน 
o   ค่าอุปกรณ์การเรียน 
o   ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
o   ค่าจัดการเรียนการสอน 
o   เงินอุดหนุนเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
8. โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย

ในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพื่อรองรับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 

 - ตั้งงบประมาณในงบเงินอุดหนุน เป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  หรอื
งบอุดหนุน โครงการอบรม สัมมนา เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 
 
 
 



 
1. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด       

ในระยะยาว และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ 
2. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ ตอบสนองแผนพัฒนา และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
3. สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก/กอง) 
4. การจัดท าและบริหารงบประมาณ ตัวเงิน/โครงการ ต้องไปอุดช่องว่างหรือข้อเสนอแนะของการ

ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือให้มีการพัฒนางานที่ดีขึ้น 
5. พิจารณาถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ มีรายละเอียดการแตกตัวคูณ

ค่าใช้จ่ายครบถ้วน และมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลส าเร็จของเป้าหมาย  
6. พิจารณาจัดล าดับความส าคัญและความพร้อมของโครงการ ซึ่งควรจะพิจารณาในส่วนของ               

ความจ าเป็น ความเร่งด่วน และผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการด าเนิน
โครงการในมิติต่างๆ  เช่น ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                   

7.  โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และจะไม่ได้รับการพิจารณา อาทิเช่น 
7.1  ไมส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย  
7.2  ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานส่วนกลาง หรือมีเจ้าภาพด าเนินการในการอบรม   
7.3  โครงการที่ด าเนินการในต่างประเทศ   
7.4  ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบรองรับ หรือไม่เป็นไปตามอัตราที่ส านักงบประมาณก าหนดในการใช้ 
      งบประมาณเสนอขอ 
7.5  ไม่มีรายละเอียดโครงการ  
7.6  ไมแ่ตกตัวคูณค่าใช้จ่าย และไม่มีรายละเอียดรายการวัสดุ  
7.7  โครงการบริการวิชาการควรจัดในจังหวัดเป้าหมาย (area base) ได้แก่  ปทุมธานี  นครนายก 

ปราจีนบุรี  สระแก้ว และฉะเชิงเทรา  และวิทยากรควรเป็นวิทยากรภายในมหาวิทยาลัย   
8.  ก าหนดการจัดโครงการหรือกิจกรรม ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565   ทั้งนี้

หากหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องจัดภายหลังเวลาที่ก าหนดให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นในรายละเอียด
โครงการที่เสนอขอ 

  
 

กรอบการพิจารณาโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 


