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การจัดทํางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจะเป็นการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ซึ่งให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานและผลสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ โดยมีการวัดผลความสําเร็จ               
ของผลงานดังกล่าวด้วยตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุนอย่าง         
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณเสริมงบประมาณแผ่นดิน                 
โดยนําไปใช้สําหรับรายการที่งบประมาณรายจ่ายได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถ       
ขอสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายหรือเป็นงาน/โครงการเร่งด่วนที่ไม่สามารถรอการสนับสนุน                 
จากงบประมาณรายจ่าย ทั้งน้ีรายจ่ายใดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายก่อนเสมอ   

 
 
1. ให้หน่วยงานจัดทําคําของบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2561 – 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน
ประกอบด้วย   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูงรองรับ 
       ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
      ของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืนของ 
      ชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     และสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ 
              มหาวิทยาลัยในกํากับ 
2. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ        

มาอย่างต่อเน่ือง ให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมท้ังให้ความสําคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
การทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยด้วย 

3. สนับสนุนให้มีการดําเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน และให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. ให้ประเมินผลการดําเนินงาน/ โครงการ/กิจกรรม  ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีผลสัมฤทธ์ิมากน้อย
เพียงใด  สมควรปรับเปลี่ยนเพ่ิมหรือลดได้หรือไม่  โดยให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผนแม่บทการพัฒนาในด้านต่างๆ 

แนวทางการจัดทํางบประมาณเงนิรายได้ ประจําปี 2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
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5. รายการงบลงทุน  
  5.1 ค่าครุภัณฑ์ จะต้องจัดทํารายละเอียดคําช้ีแจง กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะสําคัญ
ของรายการ (Specs) และแนบใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท/ร้านค้า ทุกรายการ 
  5.2 รายการส่ิงก่อสร้าง จะพิจารณาเฉพาะรายการท่ีมีแบบรูปรายการ BOQ และ     
ราคากลางแล้วเท่าน้ัน 

6. การเสนอขอตั้งงบประมาณในหมวดต่างๆ  ให้ดูความจําเป็นและประหยัดพร้อมเรียงลําดับ
ความสําคัญของแต่ละรายการในแต่ละหมวดรายจ่าย และกําหนดให้วงเงินที่เสนอขอในภาพรวมเพ่ิมขึ้น         
ไม่เกิน 10% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2562 

7. โครงการด้านการบริการทางวิชาการ มีนโยบายให้หน่วยงานเสนอขอในงบประมาณแผ่นดิน
เป็นหลัก ทุกหน่วยงานควรพิจารณาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการเพ่ิมศักยภาพการหารายได้โดยการพัฒนา
งานบริการวิชาการในลักษณะกิจกรรมที่นํามาซึ่งรายได้เพ่ือนําไปพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 

 
 

1. การต้ังงบประมาณจําแนกตามแผลผลิต 
  ให้หน่วยงานต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ใน 4 ผลผลิต ดังน้ี 

1.   ผลผลิต   ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  ผลผลิต   ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3.  ผลผลิต   ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
4.  ผลผลิต   ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 

 1.1  หน่วยงานสนับสนุน  (ยกเว้นสถาบันวิจัยและพัฒนา) ต้ังงบประมาณในส่วนของลูกจ้าง
ช่ัวคราว งบดําเนินงานและงบลงทุนไว้ในผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
งบประมาณในส่วนอ่ืนๆให้ต้ังตามผลผลิตที่สอดคล้องกับแต่ละงาน/โครงการ ที่จะดําเนินงาน 
 1.2  สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังงบประมาณในส่วนของลูกจ้างช่ัวคราว งบดําเนินงานและ        
งบลงทุน  ไว้ในผลผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณในส่วนอ่ืนๆ  ให้ต้ังตามผลผลิตที่สอดคล้อง
กับแต่ละงาน/โครงการ ที่จะดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการจัดทําคาํเสนอขอเงินรายได้ ประจําปี 2563 
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2.  การต้ังงบประมาณเงินรายได้จําแนกตามงบรายจ่าย 
2.1   งบบุคลากร    

 -  ค่าจ้างช่ัวคราว มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายปรับขนาดอัตรากําลังในภาพรวมให้
สอดคล้องกับภารกิจด้านต่างๆ  เพ่ือให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม  จึงกําหนดแนวทางในการตั้งงบประมาณเงิน
รายได้ในส่วนของลูกจ้างช่ัวคราว ดังน้ี 

-  กรณีที่หน่วยงานได้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้หน่วยงานยุบอัตราลูกจ้าง
ช่ัวคราวตามจํานวนอัตราที่ได้รับการบรรจุด้วย 

-  ลูกจ้างช่ัวคราวในสายสนับสนุนไม่ให้เปลี่ยนแปลงช่ือตําแหน่งวุฒิและเพิ่มอัตราใหม่          
ให้หน่วยงานต้ังงบประมาณเฉพาะอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่าน้ัน 

-  กรณีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมอัตรา ลูกจ้างช่ัวคราว
ระหว่างปีงบประมาณเงินรายได้ 2562 ให้แนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ประกอบการพิจารณาด้วย 

-  ในส่วนของอัตราค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวและค่าครองชีพ (4%) ให้หน่วยงานใช้อัตรา ดังน้ี  
 

ที่ วุฒิการศึกษา อัตราคา่จ้าง ค่าครองชพี 
(4%) รวมเงิน 

1 ปริญญาเอก 21,000 840 21,840 
2 ปริญญาโท 17,500 700 18,200 
3 ปริญญาโท (อาจารย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 19,590 790 20,380 
4 ปริญญาโท (หลักสูตร 5 ปี) 18,510 750 19,260 
5 ปริญญาตร ี(อาจารย์ชาวต่างประเทศ) 20,800 - - 
6 ปริญญาตร ี(อาจารย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 17,090 690 17,780 
7 ปริญญาตร ี(หลักสูตร 5 ปี) 15,800 640 16,440 
8 ปริญญาตร ี 15,000 600 15,600 
9 อนุปริญญา/ปวท. และ ป.กศ.สูง 10,840 440 11,280 
10 อนุปริญญา/ป.6 (พนักงานงานขับเคร่ืองจักรกลหนัก) 15,000 600 15,600 
11 ปวส. 11,500 460 11,960 
12 อนุปริญญา ป.6 (พนักงานงานขับเคร่ืองจักรกลกลาง) 11,500 460 11,960 
13 ปวช./ม.ต้น/ม.ปลาย (ลูกมือช่าง) (ผู้ช่วยช่างทั่วไป) 

(พนักงานขับรถยนต์) (พนักงานขับเคร่ืองจักรเบา) 
(หัวหน้าหมวดสถานที่) 

9,400 380 9,780 

14 ป.4-ม.6/ตํ่ากว่า ปวช. 8,690 350 9,040 
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2.2 งบดําเนนิการ 
2.2.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ    
 -  ให้พิจารณาต้ังงบประมาณจากฐานการใช้จ่ายจริงของปีที่ผ่านมาโดยยึดหลักการใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
-  ให้หน่วยงานท่ีขอต้ังงบประมาณเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารบางตําแหน่งที่ไม่

สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ และจัดทํารายละเอียดช่ือตําแหน่ง  อัตราเงินประจําตําแหน่ง  
จํานวนเงินต่อปี  เป็นเอกสารประกอบ  

-  ให้ทุกหน่วยงานต้ังงบประมาณสบทบกองทุนประกันสังคมของค่าจ้างช่ัวคราว              
รายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ทุกอัตรา 

-  ให้ทุกหน่วยงานต้ังงบประมาณสบทบกองทุนเงินทดแทนของค่าจ้างช่ัวคราว              
รายเดือนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง(ไม่รวมค่าครองชีพ) 

ที่ วุฒิการศึกษา อัตราคา่จ้าง 
กองทุน 

เงินทดแทน 
(0.2) 

1 ปริญญาเอก 21,000 40 
2 ปริญญาโท 17,500 35 
3 ปริญญาโท (อาจารย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 19,590 39 
4 ปริญญาโท (หลักสูตร 5 ปี) 18,510 37 
5 ปริญญาตร ี(อาจารย์ชาวต่างประเทศ) 20,800 40 
6 ปริญญาตร ี(อาจารย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) 17,090 34 
7 ปริญญาตร ี(หลักสูตร 5 ปี) 15,800 32 
8 ปริญญาตร ี 15,000 30 
9 อนุปริญญา/ปวท. และ ป.กศ.สูง 10,840 22 
10 อนุปริญญา/ป.6 (พนักงานงานขับเคร่ืองจักรกลหนัก) 15,000 30 
11 ปวส. 11,500 23 
12 อนุปริญญา ป.6 (พนักงานงานขับเคร่ืองจักรกลกลาง) 11,500 23 
13 ปวช./ม.ต้น/ม.ปลาย (ลูกมือช่าง) (ผู้ช่วยช่างทั่วไป) (พนักงานขับ

รถยนต์) (พนักงานขับเคร่ืองจักรเบา) (หัวหน้าหมวดสถานที่) 
9,400 19 

14 ป.4-ม.6/ตํ่ากว่า ปวช. 8,690 17 
 

2.2.2  ค่าสาธารณูปโภค 
-  ให้แยกงบประมาณรายการย่อยว่าเป็น  ค่าโทรศัพท์  คา่เคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าระบบบริการ 

SMS Marketing  (ระบุรายการ) 
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2.3 งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  -  ต้องเป็นรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และไม่อาจรอการจัดสรรจากงบประมาณ
แผ่นดินได้  โดยวงเงินไม่สูงเกินไป  
  - ค่าครุภัณฑ์ ต้องมีรายละเอียดคําช้ีแจง กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะสําคัญของ
รายการ (Specs) และแนบใบเสนอราคาทุกรายการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
  - รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องมีแบบรูปรายการและราคากลาง BOQ พร้อมดําเนินการได้
ทันที  

-  ให้จัดเรียงลาํดับความสําคัญ และให้จัดทาํรายละเอียดคาํช้ีแจงตามแบบฟอร์ม ง.4 และ 
แบบฟอร์ม ง.5  โดยแนบคําช้ีแจงไว้ในส่วนภาคผนวก  

2.4  งบเงินอุดหนนุ และงบรายจ่ายอ่ืน 
 
 
 
 
-  โครงการด้านการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้หน่วยงานเสนอขอ

ในงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักทุกหน่วยงานควรพิจารณาใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการเพ่ิมศักยภาพการหา
รายได้โดยการพัฒนางานบริการวิชาการในลักษณะกิจกรรมที่นํามาซึ่งรายได้เพ่ือนําไปพัฒนาหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  

-    เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่เสนอขอจะต้องเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนามาก่อนแล้ว  โดยกองนโยบายและแผนจะใช้ข้อมูลที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งให้ทาง
กองนโยบายและแผน  ตรวจเช็คกับที่หน่วยงานเสนอขอมาให้สอดคล้องตรงกัน 

 -  เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกองค์กรต่างๆ  ให้แนบเอกสารการเป็นสมาชิกและเง่ือนไขการ
จ่ายชําระเงินและใบเสร็จรับเงินในปีที่ผ่านมาประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

 - กรณีที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศให้หน่วยงานประมาณการค่าใช้จ่ายที่
มีรายละเอียดการคํานวณ ประกอบด้วย ประเภทงาน (ประชุม อบรม นําเสนอผลงาน) จํานวนผู้เดินทาง  
ค่าเบ้ียเลี้ยงที่พักพาหนะ และอ่ืน ๆประกอบ  โดยต้ังงบประมาณในงบรายจ่ายอ่ืน “ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว” 

สนับสนุนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี พ.ศ.2561-2564  โดยจัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบ ง.7 ประกอบการพิจารณาตามแบบฟอร์ม  
ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ   ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม   ง.7_3 โครงการทั่วไป 


