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1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

1. งบบุคลำกร

      1.1 เงินเดือน

      1.2  ค่าจ้างประจ า

      1.3  ค่าจ้างช่ัวคราว

      1.4 พนักงานราชการ

2. งบด ำเนินงำน 

      2.1  ค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ

3. งบเงินอุดหนุน

      3.1  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2. แผนงำนยุทธศำตร์พัฒนำศักยภำพคน

ตลอดช่วงชีวิต

 1. งบเงินอุดหนุน

ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน

1.1  ค่ำตอบแทน

     1.1.1 ค่าเช่าบ้าน 1. ขอต้ังงบประมาณตามท่ีจ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินสิทธิของผู้มีสิทธ์ิเบิกค่าเช่าบ้าน 

คิดในช่วงเวลา 12 เดือน  

2. การค านวณเงินค่าเช่าพิจารณาจากผลคูณระหว่าง

อัตราค่าเช่า x จ านวนผู้มีสิทธ์ิเบิก x ระยะเวลา 12 เดือน

3. จัดท ารายละเอียดแนบตาม แบบ ง.1

      1.1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1. ตามระเบียบของกระทรวงการคลังจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา

วันท าการปกติ เป็นเงิน 200 บาท ในการปฏิบัติงาน 4 ชม. ช่ัวโมงละ 50 บาท และ    

420  บาท ในการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  7 ชม.  ช่ัวโมงละ 60 บาท

2. การค านวณเงินพิจารณาจากผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนวันท่ีปฏิบัติการ

ในแต่ละงานท่ีจะท า x จ านวนคนท่ีปฏิบัติงานในแต่ละงาน x อัตราการปฏิบัติงานนอกเวลา (บาท)

3. งานแต่ละงานท่ีกระท าจะต้องสอดคล้องกับภารกิจท่ีจะต้องกระท าโดยแท้จริง

ต้องระบุรายละเอียดในส่วนของงานท่ีจะท าในปีงบประมาณว่ามีอะไรบ้าง

    1.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

           (1)  ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 1. จะต้องระบุถึงรายการส่ิงก่อสร้างอาคารท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง

2. ตามอัตราท่ีก าหนด คือ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ดังน้ี

     - หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 350  บาท/วัน/งาน

     - ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) 300  บาท/วัน/งาน

3. ค านวณโดยพิจารณาจากผลคูณระหว่างจ านวนวันท่ีด าเนินการ x จ านวนคนท่ีปฏิบัติงาน  x 

 อัตราค่าตอบแทนท่ีก าหนด

4.  ช่วงระยะเวลาการควบคุมงานให้พิจารณาก าหนดจากจ านวนอาคารและส่ิงก่อสร้าง

ท่ีต้องด าเนินการและจ านวนคนท่ีจะด าเนินการ 

5. งบประมาณค่าก่อสร้างผูกพัน วงเงินต้ังแต่ 250 ล้านบาท จ านวนคนท่ีปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่าง 3-5 คน

6. งบประมาณค่าก่อสร้างไม่ผูกพัน วงเงินต้ังแต่ 100-250 ล้านบาท จ านวนคนปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1-3 คน

กองนโยบายและแผนด าเนินการ 
หน่วยงานไม่ต้องจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ                   
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           (2)  ค่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง 1. จะต้องระบุถึงรายการส่ิงก่อสร้างอาคารท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง

2. ตามอัตราท่ีก าหนดเป็นเงิน 350 บาท ต่อคนต่อวัน

3. ค านวณโดยพิจารณาจากผลคูณระหว่างจ านวนวันท่ีด าเนินการ x จ านวนคนท่ีปฏิบัติงาน x

  อัตราค่าตอบแทนท่ีก าหนด

4.  ช่วงระยะเวลาการควบคุมงานให้พิจารณาก าหนดจากจ านวนอาคารและส่ิงก่อสร้าง

ท่ีต้องด าเนินการและจ านวนคนท่ีจะด าเนินการ ดังน้ี

   4.1 งบประมาณค่าก่อสร้างผูกพันวงเงินต้ังแต่ 100 ล้านบาท จ านวนคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เกิน 10 คน

   4.2 งบประมาณค่าก่อสร้างไม่ผูกพัน วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท จ านวนคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างไม่เกิน 7 คน

            (3) ค่าสอนเกินภาระงาน 1. ก าหนดบุคลากรให้ตรงตามประเภทของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย

เงินค่าสอนเกินภาระงานในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2551 ดังน้ี

     1.1  ต าแหน่งวิชาการ ซ่ึงท าหน้าท่ีสอนและวิจัยหรือท าหน้าท่ีวิจัยโดยเฉพาะ

  - ศาสตราจารย์ ,รองศาสตราจารย์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,อาจารย์หรือต าแหน่งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด

     1.2  ผู้บริหาร 

     - อธิการบดี , รองอธิการบดี , คณบดี , หัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ,

       ผู้ช่วยอธิการบดี

     1.3  ผู้บริหาร

        - รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ

        - ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง

ตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด และต าแหน่งอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด

     1.4  ผู้ท าหน้าท่ีสอนและวิจัย หรือท าหน้าท่ี วิจัยโดยเฉพาะและได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีธุรการ

2. เกณฑ์การก าหนดภาระงานสอนตามจ านวนช่ัวโมงท่ีสอน / 1 ภาคการศึกษา

     2.1  ตามข้อ 1.1 ต าแหน่งวิชาการ ซ่ึงท าหน้าท่ีสอนและวิจัยหรือท าหน้าท่ีวิจัยโดยเฉพาะ

จ านวน 150 ช่ัวโมงท่ีสอน / 1 ภาคการศึกษา ( 10 ช่ัวโมง / สัปดาห์)

     2.2  ตามข้อ 1.2 ผู้บริหาร จ านวน 45 ช่ัวโมงท่ีสอน / 1 ภาคการศึกษา ( 3 ช่ัวโมง / สัปดาห์)

     2.3  ตามข้อ 1.3 ผู้บริหารจ านวน 90 ช่ัวโมงท่ีสอน / 1 ภาคการศึกษา ( 6 ช่ัวโมง / สัปดาห์)

     2.4  ตามข้อ 1.4 ผู้ท าหน้าท่ีสอนและวิจัย หรือท าหน้าท่ี วิจัยโดยเฉพาะและได้รับการ

แต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีธุรการ  จ านวน 105 ช่ัวโมงท่ีสอน / 1 ภาคการศึกษา ( 7 ช่ัวโมง / สัปดาห์)

3. อัตราค่าสอนเกินภาระงาน เท่ากับ 400 บาท / ช่ัวโมง

4. การค านวณค่าสอนเกินภาระงาน  

       คิดจากผลรวมของผลคูณ ระหว่าง  จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนเกินภาระงานในแต่ละ

ประเภทของบุคลากรตาม ข้อ 1 ในแต่ละภาคการศึกษา x อัตราค่าสอน/ช่ัวโมง 

5. พิจารณาตารางสอนจากภาคการศึกษาท่ี 2/2565 และภาคการศึกษาท่ี 1/2566

          (4)  เงินสมนาคุณวิทยากร 1. ระบุรายละเอียดเป็นรายวิชาท่ีมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายหรือสอน 

 (เป็นค่าตอบแทนวิทยากรท่ีเชิญมาสอน จ านวนสัปดาห์ท่ีบรรยายหรือสอน x  จ านวนช่ัวโมง

และบรรยายทางวิชาการแก่นักศึกษา) 2. ค านวณจ านวนช่ัวโมงท่ีเชิญวิทยากรมาบรรยายใน 1 ปีงบประมาณ

3.  ด าเนินการโดยพิจารณาจากผลคูณระหว่างจ านวนช่ัวโมงท่ีวิทยากรบรรยาย x 

จ านวนสัปดาห์ท่ีบรรยาย x ค่าตอบแทนการบรรยายตามเกณฑ์ คือ 300 บาท/ช่ัวโมง

4. กำรค ำนวณจ ำนวนช่ัวโมงท่ีจะบรรยำยของวิทยำกรจะต้องน ำไปลบออกจำกช่ัวโมงสอนพิเศษ

ท่ีค ำนวณได้ด้วย

         (5) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 1. ระบุอัตราค่าเบ้ียประชุมกรรมการและจ านวนคณะกรรมการ เช่น นายกสภา/ประธาน/อุปนายก/

ท่ีปรึกษา / รองประธาน กรรมการ ภายใน ภายนอก และเลขานุการ

2. ค านวณอัตราค่าเบ้ียประชุม x จ านวนคณะกรรมการ x จ านวนคร้ังท่ีประชุม/ปี

3. จ าท ารายละเอียด ตามแบบ ง.9
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    1.2 ค่ำใช้สอย

    1.2.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก 1. ระบุภารกิจของบุคลากรท่ีจะเดินทางไปปฏิบัติราชการ เช่น ประชุมสัมมนา และการฝึกอบรม  

และค่าพาหนะ การประชุมผู้บริหาร การติดต่อราชการส่วนกลาง ฯลฯ

2. จ านวนบุคลากรท่ีจะเดินทางในแต่ละภารกิจรวม

3. จ านวนวันท่ีจะปฏิบัติราชการ

4. จ านวนคร้ังท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ

5. การค านวณพิจารณาจากค่าใช้จ่ายท่ีค านวณตามภารกิจของบุคลากร ดังน้ี 

  จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการ x จ านวนวันท่ีปฏิบัติราชการในแต่ละภารกิจ x จ านวนคร้ัง x อัตราค่าใช้จ่าย

        อัตราค่าใช้จ่าย มีดังน้ี

 -  ค่าเบ้ียเล้ียง คิดเฉล่ีย วันละ 240 บาท/คน

 -  ค่าเช่าท่ีพัก คิดเฉล่ีย วันละ 900  บาท/คน

 -  ค่าพาหนะ คิดเฉล่ียคร้ังละ 400 บาท/คน

     1.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1. ระบุจ านวนยานพาหนะท่ีมีอยู่จ าแนกตามประเภท

และขนส่ง 2. ระบุอัตราค่าซ่อมแซม/คัน/ปี  และ ค่าซ่อม/ปี

รายละเอียดแนบตาม แบบ ง.2

      1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

2. ค านวณโดยพิจารณาจาก จ านวนครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ท่ีจะท าการซ่อมแซม x

 ราคาค่าซ่อมแซมท่ีประมาณการไว้

      1.2.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน 1. ต้องแนบเอกสารสัญญาข้อตกลง และอัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่าย

2. ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

      1.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 1. กรณีมีสัญญำจ้ำงอยู่แล้วต้องแนบสัญญำจ้ำงด้วย

2. ค่าจ้างเหมาบริการจัดจ้างบริษัทเอกชนท าความสะอาด (อาคารท่ีท าการก่อสร้างใหม่

ท่ีไม่มีลูกจ้างนักการภารโรงท าความสะอาด)ให้ระบุช่ืออาคารใหม่ท่ีสร้างเสร็จ พ้ืนท่ี 

อัตราค่าจ้างต่อตารางเมตร ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอัตราค่าจ้างเหมารายเดือน

3. ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด การค านวณค่าใช้จ่ายอาศัยเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

   1) เฉพาะอาคารท่ีไม่มีนักการภารโรงดูแล

   2) พ้ืนท่ีท่ีใช้ปฏิบัติงานไม่รวมพ้ืนท่ีดาดฟ้า

   3) อัตราค่าจ้างเหมาต่อ ตร.เมตร ดังน้ี

       3.1 พ้ืนท่ีไม่เกิน 5,000 ม2 ตร.ม. จะไม่เกิน 6 บาท

       3.2 พ้ืนท่ี 5,001 - 10,000 ม2 ตร.ม.  ไม่เกิน 5.50 บาท

       3.3 พ้ืนท่ีต้ังแต่ 10,001 ม2 ข้ึนไป ตร.ม. จะไม่เกิน 5 บาท

       3.4 พ้ืนท่ีบริเวณรอบ ๆ อาคาร ถนน และลานจอดรถ ตร.ม. จะไม่เกิน 3 บาท

4. ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุกขนาดใหญ่เพ่ือการบรรทุกนักศึกษาในการแข่งขันกีฬา

การฝึกอบรมการออกค่ายอาสาพัฒนา ฯลฯ (ระบุจ านวนคัน  จ านวนคร้ังและค่าจ้างเหมา)

ค่าจ้างเหมาบริการรถบรรทุกประมาณค่าเช่าจากสภาพท่ีเป็นจริงของราคาตลาด

รายละเอียดแนบตาม แบบ ง.3

      1.2.6  ค่าหนังสือและวารสารต ารา 1. ค านวณค่าใช้จ่ายจากรายการหนังสือหรือเอกสารท่ีจะจัดซ้ือ จ านวนและราคาท่ีมีความจ าเป็น

ต้องจัดซ้ือเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

2. อธิบายถึงความจ าเป็นและจ านวนนักศึกษาท่ีจะใช้ในการศึกษาหาความรู้

      1.2.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  ค านวณอัตราค่าใช้จ่ายในการประชุมท่ีเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายในปี 2565  รายละเอียดแนบ

ตามแบบ ง.10



ค ำช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี 2567

จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย

งบรำยจ่ำย - รำยกำรค่ำใช้จ่ำย วิธีกำร/กระบวนกำร/รำยละเอียดท่ีต้องระบุ

   1.3 ค่ำวัสดุ

   1.3.1  วัสดุส านักงาน 1. จะต้องระบุรายการวัสดุท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงาน 

โดยจ าแนกเป็นชนิดต่าง ๆ รายการ จ านวนท่ีต้องการในแต่ละรายการ และราคา

รวมท้ังจ านวนเงินท่ีจะจัดซ้ือรวมแต่ละรายการ เช่น

   1. ค่ากระดาษอัดส าเนา 100 รีม รีมละ…..

   2. ค่ากระดาษไข 200 รีม รีมละ.....

   3. ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 50 รีม รีมละ…

   1.3.2  ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 1. ระบุรายละเอียด จ านวนยานพาหนะแยกตามประเภทยานพาหนะ 

และหล่อล่ืน 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรายละเอียดแนบตาม แบบ ง .2

   1.3.3  ค่าวัสดุการศึกษา 1. ค านวณค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์อัตราวัสดุต่อหัวนักศึกษา 

2.นักศึกษำท่ีใช้ในกำรค ำนวณคิดเฉพำะนักศึกษำปริญญำตรีภำคปกติเท่ำน้ัน

3. สรุปจ านวนนักศึกษา จ าแนกตามภาคการศึกษาท่ี 2 ในปีการศึกษา 2566

และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2567  และ จ าแนตามประเภทวิชาและระดับการศึกษา

 เพ่ือใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายจากจ านวนนักศึกษาแต่ละประเภทวิชาและแต่ละระดับ x 

อัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (คิดภาคการศึกษาละคร่ึงอัตรา)

              -  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,500 บาท/คน/ปี

              -  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1,500 บาท/คน/ปี

              -  สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์   400 บาท/คน/ปี

   1.3.4 วัสดุการเกษตร 1. ให้ระบุรายละเอียดชนิดของวัสดุท่ีจะซ้ือ ได้แก่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาก าจัดวัชพืชพันธ์ุไม้ดอก 

 ไม้ประดับ ไม้ผล ฯลฯ ระบุราคาและจ านวนหน่วยท่ีจะจัดซ้ือ

2. อธิบายถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องใช้ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน 

   1.3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1. ระบุถึงชนิดของวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น คลอรีน สารส้ม ผงเคมี โฟม ส าหรับเคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ

  ซ่ึงเป็นวัสดุส้ินเปลืองและมีการใช้งานในช่วงเวลาจ ากัด

2. ค านวณค่าใช้จ่าย   พิจารณาจากรายการวัสดุจ านวนท่ีจะจัดซ้ือและจ านวนท่ีจะซ้ือตามราคาตลาด

    2. รำยกำรอ่ืนๆ เช่น

        2.1 เงินค่าสมาชิก...... 1.  กรณีมีภาระผูกพันให้แนบสัญญาหรือเอกสารท่ีระบุถึงข้อสัญญาด้วย

    3. งบเงินอุดหนุน แยกประเภทของโครงการตามหัวข้อท่ีก าหนดในแบบค าขอและจัดท ารายละเอียด

  -  ค่าใช้จ่ายโครงการท่ัวไป โครงการตาม (แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงกำรท่ัวไป)

  -  โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของ

ประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0

จะพิจารณาโครงการ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รองรับ 10 S-curve หรือ EEC   สอดคล้องกับ นโยบายของ

รัฐบาล ยุทธศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

และมีรายละเอียดโครงการท่ีแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตัวช้ีวัด ครบถ้วนแนบมา เท่าน้ัน 

(ง.7_4 โครงกำรยุทธศำสตร์ 4.0)

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ

เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

 -  ค่าใช้จ่ายโครงการบริการทางวิชาการ โครงการตาม (แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงกำรบริกำรวิชำกำร)

   - ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการตาม (แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงกำรด้ำนวัฒนธรรม)

แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพ

คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้

 -  โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต โครงการตาม (แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงกำรท่ัวไป)


