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1. แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ
1. งบบคุลำกร
      1.1 เงินเดือน
      1.2  ค่าจา้งประจ า
      1.3  ค่าจา้งชั่วคราว
      1.4 พนกังานราชการ
2. งบด ำเนินงำน 
      2.1  ค่าตอบแทน  ใชส้อย และวัสดุ
3. งบเงินอุดหนุน
      3.1  ค่าใชจ้า่ยบคุลากร
2. แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 1. งบเงินอุดหนุน
ค่ำใชจ้ำ่ยด ำเนินงำน
1.1  ค่ำตอบแทน
     1.1.1 ค่าเชา่บา้น 1. ขอต้ังงบประมาณตามที่จา่ยจริงแต่ต้องไมเ่กนิสิทธิของผู้มสิีทธิ์เบกิค่าเชา่บา้น 

คิดในชว่งเวลา 12 เดือน  
2. การค านวณเงินค่าเชา่พจิารณาจากผลคูณระหว่าง
อตัราค่าเชา่ x จ านวนผู้มสิีทธิ์เบกิ x ระยะเวลา 12 เดือน
3. จดัท ารายละเอยีดแนบตาม แบบ ง.1

      1.1.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1. ตามระเบยีบของกระทรวงการคลังจา่ยค่าตอบแทนการปฎบิติังานนอกเวลา
วันท าการปกติ เปน็เงิน 200 บาท ในการปฏบิติังาน 4 ชม. ชั่วโมงละ 50 บาท และ    
420  บาท ในการปฏบิติังานในวันหยดุราชการ  7 ชม.  ชั่วโมงละ 60 บาท
2. การค านวณเงินพจิารณาจากผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนวันที่ปฏบิติัการ
ในแต่ละงานที่จะท า x จ านวนคนที่ปฏบิติังานในแต่ละงาน x อตัราการปฏบิติังานนอกเวลา (บาท)
3. งานแต่ละงานที่กระท าจะต้องสอดคล้องกบัภารกจิที่จะต้องกระท าโดยแทจ้ริง
ต้องระบรุายละเอยีดในส่วนของงานที่จะท าในปงีบประมาณว่ามอีะไรบา้ง

    1.1.3 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
           (1)  ค่าควบคุมงานกอ่สร้าง 1. จะต้องระบถุงึรายการส่ิงกอ่สร้างอาคารที่จะด าเนนิการกอ่สร้าง

2. ตามอตัราที่ก าหนด คือ ผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง เบกิจา่ยได้ไมเ่กนิอตัรา ดังนี้
     - หวัหนา้ผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง 350  บาท/วัน/งาน
     - ผู้ควบคุมงานกอ่สร้าง (ผู้ปฏบิติัการ) 300  บาท/วัน/งาน
3. ค านวณโดยพจิารณาจากผลคูณระหว่างจ านวนวันที่ด าเนนิการ x จ านวนคนที่ปฏบิติังาน  x 
 อตัราค่าตอบแทนที่ก าหนด
4.  ชว่งระยะเวลาการควบคุมงานใหพ้จิารณาก าหนดจากจ านวนอาคารและส่ิงกอ่สร้าง
ที่ต้องด าเนนิการและจ านวนคนที่จะด าเนนิการ 
5. งบประมาณค่ากอ่สร้างผูกพนั วงเงินต้ังแต่ 250 ล้านบาท จ านวนคนที่ปฏบิติังาน
อยู่ระหว่าง 3-5 คน
6. งบประมาณค่ากอ่สร้างไมผู่กพนั วงเงินต้ังแต่ 100-250 ล้านบาท จ านวนคนปฏบิติังานอยู่ระหว่าง 1-3 คน

กองนโยบายและแผนด าเนินการ 
หน่วยงานไม่ต้องจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ                   
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           (2)  ค่าคณะกรรมการตรวจการจา้ง 1. จะต้องระบถุงึรายการส่ิงกอ่สร้างอาคารที่จะด าเนนิการกอ่สร้าง
2. ตามอตัราที่ก าหนดเปน็เงิน 350 บาท ต่อคนต่อวัน
3. ค านวณโดยพจิารณาจากผลคูณระหว่างจ านวนวันที่ด าเนนิการ x จ านวนคนที่ปฏบิติังาน x
  อตัราค่าตอบแทนที่ก าหนด
4.  ชว่งระยะเวลาการควบคุมงานใหพ้จิารณาก าหนดจากจ านวนอาคารและส่ิงกอ่สร้าง
ที่ต้องด าเนนิการและจ านวนคนที่จะด าเนนิการ ดังนี้
   4.1 งบประมาณค่ากอ่สร้างผูกพนัวงเงินต้ังแต่ 100 ล้านบาท จ านวนคณะกรรมการตรวจการจา้งไมเ่กนิ 10 คน
   4.2 งบประมาณค่ากอ่สร้างไมผู่กพนั วงเงินไมเ่กนิ 100 ล้านบาท จ านวนคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งไมเ่กนิ 7 คน

            (3) ค่าสอนเกนิภาระงาน 1. ก าหนดบคุลากรใหต้รงตามประเภทของระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจา่ย
เงินค่าสอนเกนิภาระงานในสถานศึกษาและสถาบนัอดุมศึกษา  พ.ศ. 2551 ดังนี้
     1.1  ต าแหนง่วิชาการ ซ่ึงท าหนา้ที่สอนและวิจยัหรือท าหนา้ที่วิจยัโดยเฉพาะ
  - ศาสตราจารย ์,รองศาสตราจารย ์,ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์,อาจารยห์รือต าแหนง่อื่นตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด
     1.2  ผู้บริหาร 
     - อธิการบดี , รองอธิการบดี , คณบดี , หวัหนา้หนว่ยงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มฐีานะเทยีบเทา่คณะ ,
       ผู้ชว่ยอธิการบดี
     1.3  ผู้บริหาร
        - รองคณบดี หรือรองหวัหนา้หนว่ยงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มฐีานะเทยีบเทา่คณะ
        - ผู้อ านวยการกอง หรือหวัหนา้ หนว่ยงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่นที่มฐีานะเทยีบเทา่กอง
ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด และต าแหนง่อื่นตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด
     1.4  ผู้ท าหนา้ที่สอนและวิจยั หรือท าหนา้ที่ วิจยัโดยเฉพาะและได้รับการแต่งต้ังใหท้ าหนา้ที่ธุรการ
2. เกณฑ์การก าหนดภาระงานสอนตามจ านวนชั่วโมงที่สอน / 1 ภาคการศึกษา
     2.1  ตามขอ้ 1.1 ต าแหนง่วิชาการ ซ่ึงท าหนา้ที่สอนและวิจยัหรือท าหนา้ที่วิจยัโดยเฉพาะ
จ านวน 150 ชั่วโมงที่สอน / 1 ภาคการศึกษา ( 10 ชั่วโมง / สัปดาห์)
     2.2  ตามข้อ 1.2 ผู้บริหาร จ านวน 45 ชั่วโมงที่สอน / 1 ภาคการศึกษา ( 3 ชั่วโมง / สัปดาห)์
     2.3  ตามข้อ 1.3 ผู้บริหารจ านวน 90 ชั่วโมงที่สอน / 1 ภาคการศึกษา ( 6 ชั่วโมง / สัปดาห)์
     2.4  ตามข้อ 1.4 ผู้ท าหน้าที่สอนและวิจัย หรือท าหน้าที่ วิจัยโดยเฉพาะและได้รับการ
แต่งต้ังให้ท าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 105 ชั่วโมงที่สอน / 1 ภาคการศึกษา ( 7 ชั่วโมง / สัปดาห)์
3. อตัราค่าสอนเกนิภาระงาน เทา่กบั 400 บาท / ชั่วโมง
4. การค านวณค่าสอนเกนิภาระงาน  
       คิดจากผลรวมของผลคูณ ระหว่าง  จ านวนชั่วโมงที่สอนเกนิภาระงานในแต่ละ
ประเภทของบคุลากรตาม ขอ้ 1 ในแต่ละภาคการศึกษา x อตัราค่าสอน/ชั่วโมง 
5. พจิารณาตารางสอนจากภาคการศึกษาที่ 2/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564

          (4)  เงินสมนาคุณวิทยากร 1. ระบรุายละเอยีดเปน็รายวิชาที่มกีารเชญิวิทยากรมาบรรยายหรือสอน 
 (เปน็ค่าตอบแทนวิทยากรที่เชญิมาสอน จ านวนสัปดาหท์ี่บรรยายหรือสอน x  จ านวนชั่วโมง
และบรรยายทางวิชาการแกน่กัศึกษา) 2. ค านวณจ านวนชั่วโมงที่เชญิวิทยากรมาบรรยายใน 1 ปงีบประมาณ

3.  ด าเนนิการโดยพจิารณาจากผลคูณระหว่างจ านวนชั่วโมงที่วิทยากรบรรยาย x 
จ านวนสัปดาหท์ี่บรรยาย x ค่าตอบแทนการบรรยายตามเกณฑ์ คือ 300 บาท/ชั่วโมง
4. กำรค ำนวณจ ำนวนชั่วโมงที่จะบรรยำยของวทิยำกรจะตอ้งน ำไปลบออกจำกชั่วโมงสอนพิเศษ
ที่ค ำนวณไดด้ว้ย

         (5) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1. ระบอุตัราค่าเบี้ยประชมุกรรมการและจ านวนคณะกรรมการ เชน่ นายกสภา/ประธาน/อปุนายก/
ที่ปรึกษา / รองประธาน กรรมการ ภายใน ภายนอก และเลขานกุาร
2. ค านวณอตัราค่าเบี้ยประชมุ x จ านวนคณะกรรมการ x จ านวนคร้ังที่ประชมุ/ปี
3. จ าท ารายละเอยีด ตามแบบ ง.9
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    1.2 ค่ำใชส้อย
    1.2.1 ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พกั 1. ระบภุารกจิของบคุลากรที่จะเดินทางไปปฏบิติัราชการ เชน่ ประชมุสัมมนา และการฝึกอบรม  
และค่าพาหนะ การประชมุผู้บริหาร การติดต่อราชการส่วนกลาง ฯลฯ

2. จ านวนบคุลากรที่จะเดินทางในแต่ละภารกจิรวม
3. จ านวนวันที่จะปฏบิติัราชการ
4. จ านวนคร้ังที่เดินทางไปปฏบิติัราชการ
5. การค านวณพจิารณาจากค่าใชจ้า่ยที่ค านวณตามภารกจิของบคุลากร ดังนี้ 
  จ านวนบคุลากรที่ปฏบิติัราชการ x จ านวนวันที่ปฏบิติัราชการในแต่ละภารกจิ x จ านวนคร้ัง x อตัราค่าใชจ้า่ย
        อตัราค่าใชจ้า่ย มดัีงนี้
 -  ค่าเบี้ยเล้ียง คิดเฉล่ีย วันละ 240 บาท/คน
 -  ค่าเชา่ที่พกั คิดเฉล่ีย วันละ 900  บาท/คน
 -  ค่าพาหนะ คิดเฉล่ียคร้ังละ 400 บาท/คน

     1.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1. ระบจุ านวนยานพาหนะที่มอียู่จ าแนกตามประเภท
และขนส่ง 2. ระบอุตัราค่าซ่อมแซม/คัน/ป ี และ ค่าซ่อม/ปี

รายละเอยีดแนบตาม แบบ ง.2
      1.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1. ประมาณการค่าใชจ้า่ยในการซ่อมแซมตามความจ าเปน็และสอดคล้องกบัสภาพความเปน็จริง

2. ค านวณโดยพจิารณาจาก จ านวนครุภณัฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะท าการซ่อมแซม x
 ราคาค่าซ่อมแซมที่ประมาณการไว้

      1.2.4 ค่าเชา่ทรัพยสิ์น 1. ต้องแนบเอกสารสัญญาขอ้ตกลง และอตัราค่าใชจ้า่ยที่ต้องจา่ย
2. ระบรุายละเอยีดค่าใชจ้า่ยตามความเปน็จริง

      1.2.5 ค่าจา้งเหมาบริการ 1. กรณมีสีญัญำจำ้งอยู่แลว้ตอ้งแนบสญัญำจำ้งดว้ย
2. ค่าจา้งเหมาบริการจดัจา้งบริษทัเอกชนท าความสะอาด (อาคารที่ท าการกอ่สร้างใหม่
ที่ไมม่ลูีกจา้งนกัการภารโรงท าความสะอาด)ใหร้ะบชุื่ออาคารใหมท่ี่สร้างเสร็จ พื้นที่ 
อตัราค่าจา้งต่อตารางเมตร ตามเกณฑ์ที่ก าหนดอตัราค่าจา้งเหมารายเดือน
3. ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด การค านวณค่าใชจ้า่ยอาศัยเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
   1) เฉพาะอาคารที่ไมม่นีกัการภารโรงดูแล
   2) พื้นที่ที่ใชป้ฏบิติังานไมร่วมพื้นที่ดาดฟา้
   3) อตัราค่าจา้งเหมาต่อ ตร.เมตร ดังนี้
       3.1 พื้นที่ไมเ่กนิ 5,000 ม2 ตร.ม. จะไมเ่กนิ 6 บาท

       3.2 พื้นที่ 5,001 - 10,000 ม2 ตร.ม.  ไมเ่กนิ 5.50 บาท

       3.3 พื้นที่ต้ังแต่ 10,001 ม2 ขึ้นไป ตร.ม. จะไมเ่กนิ 5 บาท
       3.4 พื้นที่บริเวณรอบ ๆ อาคาร ถนน และลานจอดรถ ตร.ม. จะไมเ่กนิ 3 บาท
4. ค่าจา้งเหมาบริการรถบรรทกุขนาดใหญเ่พื่อการบรรทกุนกัศึกษาในการแขง่ขนักฬีา
การฝึกอบรมการออกค่ายอาสาพฒันา ฯลฯ (ระบจุ านวนคัน  จ านวนคร้ังและค่าจา้งเหมา)
ค่าจา้งเหมาบริการรถบรรทกุประมาณค่าเชา่จากสภาพที่เปน็จริงของราคาตลาด
รายละเอยีดแนบตาม แบบ ง.3

      1.2.6  ค่าหนงัสือและวารสารต ารา 1. ค านวณค่าใชจ้า่ยจากรายการหนงัสือหรือเอกสารที่จะจดัซ้ือ จ านวนและราคาที่มคีวามจ าเปน็
ต้องจดัซ้ือเพื่อการจดัการศึกษาที่มคุีณภาพ
2. อธิบายถงึความจ าเปน็และจ านวนนกัศึกษาที่จะใชใ้นการศึกษาหาความรู้

      1.2.7 ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ  ค านวณอตัราค่าใชจ้า่ยในการประชมุที่เบกิจา่ยจากงบประมาณรายจา่ยในป ี2563  รายละเอยีดแนบ
ตามแบบ ง.10
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   1.3 ค่ำวสัดุ
   1.3.1  วัสดุส านกังาน 1. จะต้องระบรุายการวัสดุที่มคีวามจ าเปน็ต้องใชใ้นการปฏบิติังานในส านกังาน 

โดยจ าแนกเปน็ชนดิต่าง ๆ รายการ จ านวนที่ต้องการในแต่ละรายการ และราคา
รวมทั้งจ านวนเงินที่จะจดัซ้ือรวมแต่ละรายการ เชน่
   1. ค่ากระดาษอดัส าเนา 100 รีม รีมละ…..
   2. ค่ากระดาษไข 200 รีม รีมละ.....
   3. ค่ากระดาษถา่ยเอกสาร 50 รีม รีมละ…

   1.3.2  ค่าวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 1. ระบรุายละเอยีด จ านวนยานพาหนะแยกตามประเภทยานพาหนะ 
และหล่อล่ืน 2. ประมาณการค่าใชจ้า่ยวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรายละเอยีดแนบตาม แบบ ง.2
   1.3.3  ค่าวัสดุการศึกษา 1. ค านวณค่าใชจ้า่ยตามเกณฑ์อตัราวัสดุต่อหวันกัศึกษา 

2.นักศึกษำที่ใชใ้นกำรค ำนวณคิดเฉพำะนักศึกษำปริญญำตรีภำคปกตเิทำ่น้ัน
3. สรุปจ านวนนกัศึกษา จ าแนกตามภาคการศึกษาที่ 2 ในปกีารศึกษา 2564
และภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2565  และ จ าแนตามประเภทวิชาและระดับการศึกษา
 เพื่อใชใ้นการค านวณค่าใชจ้า่ยจากจ านวนนกัศึกษาแต่ละประเภทวิชาและแต่ละระดับ x 
อตัราค่าใชจ้า่ยต่อหวันกัศึกษา (คิดภาคการศึกษาละคร่ึงอตัรา)
              -  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3,000 บาท/คน/ปี
              -  สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  6,000 บาท/คน/ปี
              -  สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์   800 บาท/คน/ปี
              -  วิชาศึกษาทั่วไป/วิชาชพีครู  350  บาท/คน/ป ี 

   1.3.4 วัสดุการเกษตร 1. ใหร้ะบรุายละเอยีดชนดิของวัสดุที่จะซ้ือ ได้แก ่ปุ๋ย ยาฆา่แมลง ยาก าจดัวัชพชืพนัธุ์ไมด้อก 
 ไมป้ระดับ ไมผ้ล ฯลฯ ระบรุาคาและจ านวนหนว่ยที่จะจดัซ้ือ
2. อธิบายถงึเหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องใช ้เชน่ การปรับปรุงภมูทิศันข์องหนว่ยงาน 

   1.3.5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1. ระบถุงึชนดิของวัสดุวิทยาศาสตร์ เชน่ คลอรีน สารส้ม ผงเคม ีโฟม ส าหรับเคร่ืองดับเพลิง ฯลฯ
  ซ่ึงเปน็วัสดุส้ินเปลืองและมกีารใชง้านในชว่งเวลาจ ากดั
2. ค านวณค่าใชจ้า่ย   พจิารณาจากรายการวัสดุจ านวนที่จะจดัซ้ือและจ านวนที่จะซ้ือตามราคาตลาด

    2. รำยกำรอ่ืนๆ เชน่
        2.1 เงินค่าสมาชกิ...... 1.  กรณีมภีาระผูกพนัใหแ้นบสัญญาหรือเอกสารที่ระบถุงึขอ้สัญญาด้วย

    3. งบเงินอุดหนุน 1. แยกประเภทของโครงการตามหวัขอ้ที่ก าหนดในแบบค าขอและจดัท ารายละเอยีด
    3.1 เงินอดุหนนุ ค่าใชจ้า่ยโครงการ
บริการทางวิชาการ
    3.2 เงินอดุหนนุ ค่าใชจ้า่ยโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
    3.2 เงินอดุหนนุ ค่าใชจ้า่ยโครงการทั่วไป

3.  แผนงำนยทุธศำสตร์เพ่ือสนับสนุน
ดำ้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
  - โครงการพฒันาและผลิตก าลังคนของ
ประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

จะพิจำรณำโครงกำร ผลติและพัฒนำก ำลงัคน รองรับ 10 S-curve หรือ EEC   สอดคลอ้งกับ นโยบำย
ของรัฐบำล ยทุธศำสตร์และกำรพัฒนำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับรุี
และมรีำยละเอียดโครงกำรที่แสดงรำยละเอียดค่ำใชจ้ำ่ย ตวัชี้วดั ครบถ้วนแนบมำ เทำ่น้ัน 
(ง.7_4 โครงกำรยทุธศำสตร์ 4.0 ป6ี4)

โครงการตาม (แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงกำรบริกำรวชิำกำร แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงกำรดำ้นวฒันธรรม 
และแบบฟอร์ม ง.7_3 โครงกำรทั่วไป)
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4. แผนบรูณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวนัออก
 - โครงการจดัต้ังศูนยเ์ครือขา่ยในการผลิต
และพฒันาบคุลากรส าหรับอตุสาหกรรม
เปา้หมายเพื่อรองรับความต้องการของ
อตุสาหกรรมในเขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวันออก

จะพิจำรณำโครงกำร ผลติและพัฒนำก ำลงัคน รองรับ 10 S-curve หรือ EEC   สอดคลอ้งกับ นโยบำย
ของรัฐบำล ยทุธศำสตร์และกำรพัฒนำมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลธญับรุี
และมรีำยละเอียดโครงกำรที่แสดงรำยละเอียดค่ำใชจ้ำ่ย ตวัชี้วดั ครบถ้วนแนบมำ เทำ่น้ัน 
(ง.7_4 โครงกำรยทุธศำสตร์ 4.0 ป6ี4)


