
 

 การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน 

 
มหาวิทยาลัยมีการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดินในลักษณะงบประมาณ 3 มิติ  

โดยได้มีการแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน/ผลผลิตที่มาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ  
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจ และเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากรัฐ  
มีการปรับโครงสร้างใหม่  โดยประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายการทุกงบรายจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับบุคลากรทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัย ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมเงินประจ าต าแหน่งต่างๆ ค่าเช่าบ้าน และเงินประกันสังคม  
ทั้งนี้ เงินเดือนในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้หน่วยงานนั้น ได้จัดสรรเงินประกันสังคม 5% 
เงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 4% ในส่วนที่นายจ้าง(มจพ.) ต้องจ่ายตามกฏหมายในเบื้องต้น 
ไว้ให้แล้วในวงเงินที่จัดสรรให้หน่วยงาน (รวมเงินเดือนของทุกผลผลิตเดิมที่เคยมีมาไว้ในแผนงานนี้) 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ มี 2 แผนงาน คือ 
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ได้แก่ งบด าเนินงาน(ที่เหลือจาก

แผนงานบุคลากรภาครัฐ) งบลงทุน และงบเงินอุดหนุนต่าง ๆ  ประกอบด้วย  
                               ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
และวิทยาเขตปราจีนบุรี 

 
ทัง้นี้  กองแผนงานได้แปลงงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ทั้ง 2 แผนงาน และผลผลิต/โครงการ มาเชื่อมโยง

กับแผนงาน/กองทุน เพ่ือการจัดท างบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะของงบประมาณ 3 มิติ  
ไว้ให้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร ความเชื่อมโยงแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ของงบประมาณแผ่นดิน 
กับแผนงาน/ ผลผลิต /กองทุน ของงบประมาณเงินรายได้ (3 มิติ) 
 
 

******************************************************** 
 
 



ความเชื่อมโยงแผนงาน/ผลผลติ/โครงการ ของงบประมาณแผ่นดิน กับแผนงาน/ ผลผลิต /กองทุน 

ของงบประมาณเงินรายได้ (3 มิติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

แผนงาน/ผลผลิต(งบประมาณแผ่นดิน) งบประมาณเงินรายได้ (3มิต)ิ กองทุน 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 

 
1. แผนงานบริหารการศึกษา 
2. แผนงานจัดการศึกษาระดบั   
   อุดมศึกษา 
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคม 
4. แผนงานวิจัย 
 

 
1. กองทุนทั่วไป 
2. กองทุนเพื่อการศึกษา 
3. กองทุนบริการวิชาการ 
4. กองทุนวิจัย 

แผนงานยุทศาสตร ์
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
1. ผลผลิต ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
 

 
 
 
1. แผนงานบริหารการศึกษา 
 

 
 
 
1. กองทุนทั่วไป 
2. กองทุนเพื่อการศึกษา 
3. กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา 
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร 
5. กองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

 2. แผนงานจัดการศึกษาระดบั   
   อุดมศึกษา 
 

1. กองทุนทั่วไป 
2. กองทุนเพื่อการศึกษา 
3. กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา 
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร 
5. กองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

 3. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. กองทุนท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 4. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 1. กองทุนบริการวิชาการ 
2. กองทุนสินทรัพย์ถาวร 
 

 5. แผนงานวิจัย 1. กองทุนวิจัย 
2. กองทุนสินทรัพย์ถาวร 
 



 

แผนงาน/ผลผลิต(งบประมาณแผ่นดิน) งบประมาณเงินรายได้ (3มิต)ิ กองทุน 
 

2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
1. โครงการ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
และวิทยาเขตปราจีนบุร ี
 

 
 
 
1. แผนงานบริหารการศึกษา 
 

 
 
 
1. กองทุนทั่วไป 
2. กองทุนเพื่อการศึกษา 
3. กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา 
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร 
5. กองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

 2. แผนงานจัดการศึกษาระดบั   
   อุดมศึกษา 
 

1. กองทุนทั่วไป 
2. กองทุนเพื่อการศึกษา 
3. กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา 
4. กองทุนสินทรัพย์ถาวร 
5. กองทุนพัฒนาบุคลากร 
 

 3. แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1. กองทุนท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 3 มิติ) 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   

โดยก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียดงบประมาณเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
ตามวิธีการต่อไปนี้ 
1. จ าแนกงบประมาณตามแผนงานทั้ง 5 แผนงาน ได้แก่ 

1.1 แผนงานบริหารการศึกษา 
1.2 แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1.3 แผนงานวิจัย 
1.4 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
1.5 แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

2. จัดสรรงบประมาณตามกองทุนที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดตามแบบ ง. 1- ง. 4 ดังนี้ 
2.1 จัดท ารายละเอียดจ าแนกตามหน่วยงาน/แผนงาน/กองทุน ในแบบ ง. 1 

 2.2 จัดท ารายละเอียดจ าแนกตามหน่วยงาน/แผนงาน/กองทุนและงบรายจ่ายในแบบ ง. 2 
          2.3 จัดท ารายละเอียดจ าแนกตามหน่วยงาน/แผนงาน/ส านักงาน/ภาควิชา/สาขาวิชาและงบรายจ่าย  

ในแบบ ง.2 -1  
2.4 จัดท ารายละเอียดจ าแนกตามแผนงาน/หน่วยงาน/ภาควิชา/กองทุน ในแบบ ง. 2-2  
2.5 จัดท ารายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในแบบ ง. 3 
2.6 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบ ง. 4 และ 4-1  
     (ส าหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน) ตามแนวทางการจัดท าแผนและรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 

3. หน่วยงานต้องจัดท ารายละเอียดงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับเข้าสู่แผนงาน กองทุน  
ตามแบบ ฟอร์ม ง.1-ง.3 โดยไม่มีการจัดท างบประมาณข้ามผลผลิต และให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียดถึง 

ระดับภาควิชา/ฝ่าย/ศูนย์ ซึ่งได้ให้ความหมายกองทุนและวิธีการบริหารงบประมาณเป็นไปดังนี้  
 3.1 กองทุนทั่วไป คือ กองทุนที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นในด้านบริหารงานทั่วไป 
 3.2 กองทุนเพื่อการศึกษา คือ กองทุนที่ใช้ในการด าเนินการเพื่อให้การศึกษาหลักสูตรต่างๆ รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร 
 3.3 กองทุนวิจัย คือ กองทุนที่ใช้ท าการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้ง
การค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
 3.4 กองทุนบริการวิชาการ คือ กองทุนที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการ สัมมนา ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
จัดการอบรมระยะสั้น ระยะยาว การอบรมเพ่ือความรู้ในระดับสูง การผลิตสื่อการเรียนการสอน สิ่งประดิษฐ์เชิง
พาณิชย์และการบริการวิชาการด้านต่างๆ แก่ชุมชน 
 3.5 กองทุนกิจการนิสิตนักศึกษา คือ กองทุนที่ใช้เพ่ือการให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
สวัสดิการนักศึกษา 



 3.6 กองทุนสินทรัพย์ถาวร คือ กองทุนที่ใช้ในการจัดซื้อ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและทดแทนสินทรัพย์ถาวร
รวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงาน 
          3.7 กองทุนอ่ืน  ๆคือ กองทุนที่ใช้เพ่ือการอ่ืนใดที่แตกต่างจากกองทุนหลักข้างต้น และมีกองทุนย่อย 3 กองทุน  ดังนี้ 
       3.7.1   กองทุนพัฒนาบุคลากร คือ กองทุนที่ใช้เพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ การฝึกอบรม  
                          สัมมนา ดูงานของบุคลากร 

3.7.2 กองทุนส ารอง  คือกองทุนที่ส ารองไว้เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้      
(ห้ามมีในทุกหน่วยงาน ยกเว้นระดับมหาวิทยาลัย) 

3.7.3 กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คือ กองทุนที่ใช้ในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน 

 * หากหน่วยงานใดมีงบประมาณใน 3 กองทุนนี้ ให้ใส่ชื่อกองทุนเหล่านี้เลย โดยไม่ต้องไปอยู่ภายใต้กองทุนอ่ืนๆ 
 

4. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ จ าแนกออกเป็น 2 งบรายจ่าย ได้แก่ 
 4.1 งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน(ของข้าราชการ) ค่าจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทั้ง

เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งได้ด าเนินการจัดสรรไว้ที่หน่วยงาน 
หากงบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอหน่วยงานขอรับการจัดสรรเพิ่มจากส่วนกลาง ส านักงาน อธิการบดี 
และเนื่องจากงบประมาณในงบบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายก าหนดเป็นรายจ่ายประจ าขั้นต่ า ดังนั้น จึงห้าม
โยกย้ายงบประมาณไปตั้งเป็นค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน แต่สามารถจัดสรรงบประมาณไปตามกลุ่มบุคลากรตาม
ภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง เช่น การตั้งงบประมาณของลูกจ้างประจ าของส านักงานคณบดีหรือกอง ต้องไปตั้งเป็น
แผนการใช้จ่ายไว้ในแผนงานบริหารการศึกษา เป็นต้น 

   4.2 งบเงินอุดหนุน  ประกอบด้วย 

 4.2.1  ค่าใช้จ่ายบคุลากร ได้แก่ 
1) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มเดิมและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มาจาก

การเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการ   
2) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ศ, รศ, ผศ. ของสายวิชาการ และช านาญการพิเศษ, เชี่ยวชาญ             

ของสายสนับสนุนวิชาการ  
3) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้แก่ หัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ และ

ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์    
4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนของเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ (ศ, รศ, ผศ ของสาย

วิชาการ  ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มาจากการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการ) ต าแหน่งเชี่ยวชาญ ของสาย
สนับสนุนวิชาการ และเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ   

5) อัตราใหม่ ซึ่งได้แก่ นักเรียนทุนและทดแทนอัตราเกษียณของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
6) ค่าจ้างชั่วคราว ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษชาวไทย อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  

 



โดยข้อ 1) – 4) จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามจ านวนอัตราที่มีทั้งหมด ซึ่งหากหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งทางวิชาการหรือมีภาระที่ต้องใช้เงินเพ่ิมระหว่างปี หน่วยงานสามารถขอรับการจัดสรรเงินเดือนเพ่ิมได้
ภายหลัง จากงบประมาณของส่วนกลาง ส านักงานอธิการบดี ยกเว้น เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ได้จัดสรร
งบประมาณให้ตามอัตราที่เสนอของบประมาณไปยังส านักงบประมาณเท่านั้ น ข้อที่ 5) ชะลอการจัดสรรอัตรา
ทดแทนเกษียณ เนื่องจากได้อัตราคืนไม่ครบและจะแจ้งภายหลังอีกครั้งหนึ่ง ข้อ 6) จัดสรรงบประมาณไว้ที่ส่วนกลาง   
ส านักงานอธิการบดี แต่ได้แจกแจงรายละเอียดให้หน่วยงานทราบตามเอกสาร โดยในการจัดสรรค่าจ้างชั่วคราว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ หน่วยงานใดที่ได้รับการจัดสรรค่าจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วไม่มีการจ้าง
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอยึดอัตราว่างไม่มีคนครองคืน มาตั้งไว้ที่ส่วนกลาง ส านักงานอธิการบดี มีผลให้
ในการแจ้งการจัดสรรงบประมาณจะไม่มีจ านวนอัตราค่าจ้างชั่วคราวในหน่วยงานนั้นๆ หรือมีตามจ านวนที่มี
คนครองจริงเท่านั้น หากภายหลังหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องจ้างค่าจ้างชั่วคราว ขอให้ประสานกับส่วนกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณและอัตราค่าจ้างชั่วคราวที่มี   

 

อนึ่ง ในการจัดสรรเงินประจ าต าแหน่งต่างๆ นั้น เป็นการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและตามสิทธิ์ของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น เงินประจ าต าแหน่งใด ๆ 
ที่บุคลากรของแต่ละส่วนงานได้รับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกินจากสิทธิ์ที่พึงได้รับจากรัฐ หน่วยงานต้องไป
จัดตั้งงบประมาณไว้โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของหน่วยงาน  

 

 4.2.2  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค จัดสรรงบประมาณไว้
ทีห่น่วยงาน ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค และค่าตอบแทนบางส่วนที่จัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง ส านักงานอธิการบดี 

 4.2.3  ค่าครุภัณฑ์ จัดสรรงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน  
 4.2.4  ค่าท่ีดิน/สิ่งก่อสร้าง จัดสรรงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน  
 4.2.5 เงินอุดหนุนอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ ค่าสมาชิก/สมาคม ทุนการศึกษา เงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

จัดสรรงบประมาณไว้ที่หน่วยงาน 
 
 

************************************************ 


