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      แนวทางงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564            
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 
 
 

การจัดท างบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลััยจะเปั นการจััดท างบประมาณแบบมุั งเนั้นผลงานั
ซ่ึงใหั้ความสำคััญตั อการดำเนัินงานและผลสำเรั จของผลผลัิตัผลลััพธั ั โดยมั การวััดผลความสำเรั จัของ
ผลงานดัังกลั าวดั้วยตััวช ว้ัดท ช่ัดเจนั และครอบคลัุมทั้งปรัิมาณั คัุณภาพั เวลาั และตั้นทัุนอยั างั มั 
ประสัิทธัิภาพและประสัิทธัิผลั งบประมาณเงัินรายไดั้เปั นงบประมาณเสรัิมงบประมาณแผั นดัินั
โดยน าไปใชั้สาหรัับรายการท ง่บประมาณรายจั ายไดั้รัับจััดสรรไมั เพั ยงพอั หรั อรายการท ไ่มั สามารถั
ขอสนัับสนัุนจากงบประมาณรายจั ายหรั อเปั นงาน/โครงการเรั งดั วนท ่ไมั สามารถรอการสนัับสนัุนั
จากงบประมาณรายจั ายั ทั้งน ้รายจ ายใดสามารถเบิกจ ายงบประมาณรายจั ายไดั้ใหั้เบัิกจั ายเงัินงบประมาณั
รายจั ายก อนเสมอ 

 

 

นโยบายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564 
 

 

1.  การจััดท างบประมาณเงัินรายได้ั ประจ าปั งบประมาณั พ.ศ.ั 2564ั ของมหาวัิทยาลััยั
เทคโนโลยั ราชมงคลธััญบัุร ั เปั นการจััดท ารายละเอั ยดั วงเงัินั และค าของบประมาณรายจั ายประจ าปีั 2564ั
โดยน ายัุทธศาสตร ัชาติั20ั ปีั แผนพฒันาเศรษฐกัิจและสัังคมแหั งชาติั ฉบัับท ่ั12ั ั นโยบายรััฐบาลั ันโยบายั
รััฐมนตร วั าการกระทรวงการอัุดมศัึกษาั วัิทยาศาสตร ั วัิจััยั และนวััตกรรมั ั นโยบายของสภามหาวัิทยาลััยั
เทคโนโลยั ราชมงคลธััญบัุร ั นโยบายและยัุทธศาสตร ั พ.ศ.2563 -2580ั และแผนปฏัิบััตัิราชการั3ั ปีั
พ.ศ.2563-2565ัมทร.ธััญบัุร ั เปั นกรอบแนวทางในการด าเนินงานในั4ั ยัุทธศาสตร ั และัRMUTT Flagship 
Strategic ดังน ้ 
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2.  ใหั้ความส าคัญตั อการพััฒนาคัุณภาพและพััฒนามาตรฐานการจััดการศัึกษาั ใหั้ไดั้ตามั
มาตรฐานสากลั รวมทัั้งใหั้ความส าคัญกัับการประเมัินคัุณภาพการศัึกษาและการท าคารัับรองการปฏิบััติั
ราชการของหน วยงานและมหาวิทยาลััย 

3.  สนัับสนัุนใหั้มั การด าเนินงานั/ั โครงการั/กัิจกรรมัในลัักษณะการบั รณาการระหว างั
หน วยงานัและให้ม การใช้ทรัพยากรร วมกัันทั้งภายในและภายนอกมหาวัิทยาลัย 

4.  การด าเนินโครงการ/กัิจกรรมัท ใ่ช้เงัินรายได้ั ขอใหั้ใช้สถานท ภ่ายในมหาวัิทยาลััยเปั นั
ล าดับแรกัและใชั้จ ายงบประมาณด้วยความประหยัด 

5.  ใหั้ประเมัินผลการด าเนินงาน/ โัครงการ/กัิจกรรมั ในช วงท ่ผั านมาว ามั ผลสััมฤทธัิั มาก 
น้อยเพั ยงใดั สมควรปรัับเปลั ่ยนเพัิ่มหรั อลดไดั้หรั อไม ั โดยใหั้คำนัึงถัึงความสอดคลั้องกัับยัุทธศาสตรั ของั
มหาวัิทยาลัยัยุทธศาสตร ของหน วยงาน แัละแผนแม บทการพััฒนาในด้านต างๆ 

6.  รายการงบลงทุน 
6.1ัค่าครภุ ัณฑ  ัจะต้องจัดท ารายละเอั ยดค าช ้แจง กั าหนดรายละเอ ยดคัุณลัักษณะส าคัญ 

ของรายการั(Specs) และแนบใบเสนอราคาอย ่างน ้อย 3 บร ิษ ัท/ร ้านค ้าัพรั้อมทัง้ระบัุหั้อง/อาคารั
ท ่ตั้งัทกุรายการ 

6.2ัรายการส่ิงก ่อสร ้างัจะพิจารณาเฉพาะรายการท ่มั แบบรั ปรายการัBOQ  และราคาั
กลางทีพ่ร้อมด าเนินการได ้ทันที โดยแบบร  ปรายการ และประมาณราคากลางต ้องผ ่านการอน ุมัติ หร  อ 
 เห็นชอบ จากองอาคารสถานที่แล้วเท่านั้น  
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6.  การเสนอขอตัง้งบประมาณในหมวดตั างๆัั ใหั้ดั ความจ าเปั นและประหยััดพรั้อมั
เรั ยงลำดัับความส าคัญของแตั ละรายการในแตั ละหมวดรายจั ายัทัง้น ้รายการท ส่ามารถเบัิกจั ายจากั
งบประมาณแผ นดินได้ ใัห้ใช้จากงบประมาณแผ นดินเป็นล าดับแรก 

7.  โครงการด้านการบริการทางวิชาการ ทุักหนั วยงานควรพิจารณาใชั้ทรััพยากรท ่มั อย ั ใน
การเพัิ่มศัักยภาพการหารายไดั้โดยการพัฒนางานบรัิการวัิชาการในลัักษณะกัิจกรรมท ่น ามาซ่ึงรายไดั้เพ ่อ
น าไปัพััฒนาหนั วยงานและมหาวัิทยาลััยฯััััไม ่ควรน า เง ิน รายได ้จากค ่าบ าร ุงการศ  กษา 
ค ่าลงทะเบ ียน และ ค่าธรรมเนียมการศ กษา ไปจัดบร ิการวิชาการแบบให้เปล่า 

8.ััเงินอุดหนุนโครงการวิจัยท ่ เสนอขอจะต้องเป็นโครงการท ่ผ านการพิจารณาจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนามาก อนแล้วััโดยกองนโยบายและแผนจะใช้ข้อม ลท ่สถาบันวิจัยและพัฒนาััส งให้
ทางกองนโยบายและแผนัตรวจเช คกับท ่หน วยงานเสนอขอมาให้สอดคล้องตรงกัน 

 
งบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

1.  ผลผลิต ผ ้ส าเร จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร และเทคโนโลย  
2.  ผลผลิต ผ ้ส าเร จการศึกษาด้านสังคมศาสตรั  
3.  ผลผลัิต ผลงานวัิจัยและนวัตกรรม 
4. ผลผลัิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวััฒนธรรม 
5. ผลผลัิต ผลงานการใหบ้รกิารวัิชาการ 

 
          ค ่าใช้จ่ายบุคลากร 

       ค าจ้างชั่วคราวัทุกต าแหน ง/อัตราจะต้องเป็นอัตราท ่ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญช กลาง
เร ยบร้อยแล้วัตามท ่กองบริหารงานบุคคลได้เสนอขออนุมัติจากกรมบัญช กลางัมหาวิทยาลัยฯัม นโยบาย
ปรับขนาดอัตราก าลังในภาพรวมให้สอดคล้องกับภารกิจด้านต างๆัเพ ่อให้ม สัดส วนท ่เหมาะสมัจึงก าหนด
แนวทางในการตั้งงบประมาณเงินรายได้ในส วนของล กจ้างชั่วคราวัดังน ้ 

 - กรณ ท ่หน วยงานได้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วัขอให้หน วยงานยุบอัตราล กจ้าง 
ชั่วคราวตามจ านวนอัตราท ่ได้รับการบรรจุด้วย 
 -ัล กจ้างชั่วคราวในสายสนับสนุนไม ให้เปล ่ยนแปลงช ่อต าแหน งวุฒิและเพ่ิมอัตราใหม  
ให้หน วยงานตั้งงบประมาณเฉพาะอัตราเดิมท ่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯัแล้วเท านั้น 
 -ักรณ ท ่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯัให้เปล ่ยนแปลง/เพ่ิมอัตราัล กจ้างชั่วคราวระหว าง
ปีงบประมาณเงินรายได้ั2563ััให้แนบหนังส ออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯัประกอบการพิจารณาด้วย 
 

 
 


