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 ปี 2562  ปี 2563

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วตัถปุระสงค์

2. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สาํนกันายกรฐัมนตรี บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

2. กระทรวงกลาโหม บาท

3. กระทรวงการคลงั บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

4. กระทรวงการตา่งประเทศ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

5. กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

6. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ บาท

7. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

9. กระทรวงคมนาคม บาท

10. กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม บาท

11. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม บาท

   เงนินอกงบประมาณ บาท

12. กระทรวงพลงังาน บาท

13. กระทรวงพาณิชย ์ บาท

14. กระทรวงมหาดไทย บาท

แผนงานบคุลากรภาครฐั

งบประมาณ

762,404,785,800               777,549,875,400               

2,678,643,784                  3,306,010,852                  

        เพือ่ใหก้ารบริหารจดัการบคุลากรภาครฐัมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในการดาํเนินภารกจิของรฐั ตลอดจน

พฒันาระบบงานของหน่วยงานภาครฐัและพฒันาสมรรถนะของบคุลากรใหม้ขีดีความสามารถในการปฏบิตังิานอย่างมี

คุณธรรม จริยธรรม สามารถดาํเนินชวีติไดอ้ย่างสมดุล

5,620,207,400         

59,700,000             

104,682,204,800       

13,236,958,800        

204,066,232           

3,762,272,100         

55,000,000             

1,701,200,100         

7,292,100              

2,828,439,100         

73,819,356,800        

1,124,000,000         

25,519,234,800        

11,078,400             

9,794,057,000         

1,586,673,900         

11,450,879,300        

9,634,700              

828,050,000           

2,656,792,000         

45,591,631,500        



15. กระทรวงยตุธิรรม บาท

16. กระทรวงแรงงาน บาท

17. กระทรวงวฒันธรรม บาท

18. กระทรวงศึกษาธิการ บาท

   เงนินอกงบประมาณ บาท

19. กระทรวงสาธารณสขุ บาท

20. กระทรวงอตุสาหกรรม บาท

21. สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารค บาท

22. รฐัวสิาหกจิ บาท

   เงนินอกงบประมาณ บาท

23. หน่วยงานของรฐัสภา บาท

24. หน่วยงานของศาล บาท

25. หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ บาท

26. หน่วยงานอืน่ของรฐั บาท

10,503,071,900        

3,871,091,700         

2,514,902,900         

232,434,502,600       

465,948,200           

107,997,626,100       

1,656,161,800         

82,488,933,400        

2,463,776,700         

255,105,500           

4,285,549,900         

14,104,407,900        

11,871,388,300        

280,504,600           
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3. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

765,083.4296   820,761.3459   859,574.5821   899,547.9673   

762,404.7858   818,140.5620   856,784.5293   896,576.6593   

615,828.0417   655,769.9844   687,780.9434   721,584.1385   

22,216.4273    23,165.9477    23,248.3425    22,664.7625    

95,568.7423    107,848.3896   112,797.4918   117,672.4048   

28,791.5745    31,356.2404    32,957.7516    34,655.3535    

2,678.6438      2,620.7839      2,790.0528      2,971.3080      

2,390.9679      2,412.8840      2,578.5099      2,755.8537      

287.6759        207.8999        211.5428        215.4543        

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 780,855.8863    

เงนิงบประมาณ 777,549.8754    

      - งบบคุลากร 625,057.4222    

      - งบดาํเนินงาน 22,913.7971     

      - งบเงนิอดุหนุน 99,741.7054     

      - งบรายจ่ายอืน่ 29,836.9507     

เงนินอกงบประมาณ 3,306.0109       

      - เงนิรายได ้ 3,055.9423       

      - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ 250.0685         
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของสาํนกันายกรฐัมนตรี หน่วยงานในกาํกบัและองคก์ารมหาชน จาํแนกดงัน้ี

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี บาท

2. กรมประชาสมัพนัธ์ บาท

3. สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ บาท

4. สาํนกังบประมาณ บาท

5. สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา บาท

6. สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน บาท

7. สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค บาท

8. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ บาท

9. สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ บาท

10. สาํนกังานทรพัยากรนํา้แห่งชาติ บาท

11. สาํนกังานสภาความม ัน่คงแห่งชาติ บาท

12. สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ บาท

13. สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี บาท

14. สาํนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี บาท

15. กองอาํนวยการรกัษาความม ัน่คงภายในราชอาณาจกัร บาท

หน่วยงานในกาํกบั บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) บาท

2. สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องคก์ารมหาชน) บาท

3. สาํนกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน) บาท

สาํนกันายกรฐัมนตรี

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

5,539,636,700 5,620,207,400                  

49,900,700 59,700,000 

5,001,666,500          

-   

269,660,200           

965,081,000           

458,857,700           

446,725,400           

265,049,900           

364,693,200           

82,716,900             

115,290,400           

299,417,400           

92,343,900             

74,426,100             

268,459,700           

143,577,100           

342,080,500           

59,700,000             

813,287,100           

70,379,400             

-   

70,379,400             

548,161,500            

56,716,400             

15,893,600             

128,449,100           



4. สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

5. สาํนกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ (องคก์ารมหาชน) บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

6. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน) บาท

138,338,100           

50,000,000             

141,667,800           

9,700,000              

67,096,500             
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2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

5,589.5374     5,913.1306     6,098.4741     6,283.0485     

5,539.6367     5,853.3706     6,038.6541     6,223.1685     

3,945.9459    4,286.2390     4,444.6969     4,612.5071     

205.9064       181.0505       176.1653       176.5304       

629.4511       648.0258       679.7366       696.0757       

758.3333       738.0553       738.0553       738.0553       

49.9007        59.7600        59.8200        59.8800        

19.2281        50.0000        50.0000        50.0000        

30.6726        9.7600          9.8200          9.8800          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนิรายได ้ 50.0000        

      - เงนินอกงบประมาณอืน่ ๆ 9.7000         

      - งบเงนิอดุหนุน 618.5409       

      - งบรายจ่ายอืน่ 738.0553       

เงนินอกงบประมาณ 59.7000        

เงนิงบประมาณ 5,620.2074     

      - งบบคุลากร 4,076.0598    

      - งบดาํเนนิงาน 187.5514       

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 5,679.9074     
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

270.4966        278.5517        287.6805        297.1236        

270.4966        278.5517        287.6805        297.1236        

257.3925       275.2982       284.4270       293.8701       

13.1041         3.2535          3.2535          3.2535          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี

 ปี 2562  ปี 2563

270,496,600 269,660,200            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 269.6602         

เงนิงบประมาณ 269.6602         

      - งบบุคลากร 266.4729        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 3.1873           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 269,660,200 บาท

1. งบบุคลากร 266,472,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 210,153,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 201,215,800           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,937,500              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 56,319,600            บาท

2. งบดําเนินงาน 3,187,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,187,300              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 900,000                บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 322,200                บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1,899,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 66,100                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

958.0031        983.4102        1,002.1978 1,021.3717 

958.0031        983.4102        1,002.1978 1,021.3717 

937.3774       958.6866       977.4742       996.6481       

20.6257         24.7236         24.7236         24.7236         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

กรมประชาสมัพนัธ์

ปี 2562 ปี 2563

958,003,100 965,081,000            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 965.0810         

เงนิงบประมาณ 965.0810         

      - งบบุคลากร 940.3574        

      - งบดาํเนินงาน 24.7236          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 965,081,000 บาท

1. งบบคุลากร 940,357,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 816,138,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 758,554,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 57,583,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 124,218,800           บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,723,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,723,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 18,489,600             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,338,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,661,600              บาท

(4) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 234,400                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

435.9104        468.5626        478.5585        488.8534        

435.9104        468.5626        478.5585        488.8534        

402.7902       439.5450       449.5409       459.8358       

33.1202         29.0176         29.0176         29.0176         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกัข่าวกรองแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

435,910,400 458,857,700            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 458.8577         

เงนิงบประมาณ 458.8577         

      - งบบุคลากร 429.8401        

      - งบดาํเนินงาน 29.0176          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 458,857,700 บาท

1. งบบคุลากร 429,840,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 429,840,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 419,691,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 10,148,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 29,017,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,017,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 28,843,600             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ 174,000                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

444.9380        473.5289        501.9406        532.0570        

444.9380        473.5289        501.9406        532.0570        

443.9780       466.9559       495.3676       525.4840       

0.9600          6.5730          6.5730          6.5730          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 6.5730           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 446.7254         

เงนิงบประมาณ 446.7254         

      - งบบุคลากร 440.1524        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563

444,938,000 446,725,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 446,725,400 บาท

1. งบบคุลากร 440,152,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 415,735,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 391,945,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 23,789,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 24,416,600             บาท

2. งบดาํเนินงาน 6,573,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,573,000              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 5,414,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 324,900                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ 6,000 บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 787,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 40,700                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

255.4528        274.0983        283.6839        293.8386        

255.4528        274.0983        283.6839        293.8386        

254.9662       273.5995       283.1851       293.3398       

0.4866          0.4988          0.4988          0.4988          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.4988           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 265.0499         

เงนิงบประมาณ 265.0499         

      - งบบุคลากร 264.5511        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ปี 2562 ปี 2563

255,452,800 265,049,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 265,049,900 บาท

1. งบบคุลากร 264,551,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 256,584,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 248,254,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,330,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 583,000                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,383,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 498,800                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 498,800                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 180,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 305,500                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 13,300                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

349.7270        377.1109        390.0253        403.4563        

349.7270        377.1109        390.0253        403.4563        

296.7858       322.8611       335.7755       349.2065       

26.5179         26.0999         26.0999         26.0999         

-                 -                 -                 -                 

26.4233         28.1499         28.1499         28.1499         

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน

 ปี 2562  ปี 2563

349,727,000 364,693,200            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 364.6932         

เงนิงบประมาณ 364.6932         

      - งบบุคลากร 310.4434        

      - งบดาํเนินงาน 26.0999          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น 28.1499          

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 364,693,200 บาท

1. งบบคุลากร 310,443,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 272,904,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 266,890,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,013,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 34,190,700             บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,348,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 26,099,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,099,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 14,097,700             บาท

(2) เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 3,318,300              บาท

(3) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรของขา้ราชการประจาํในต่างประเทศ 2,430,000              บาท

(4) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตีาํแหน่งหนา้ทีป่ระจาํอยู่ในต่างประเทศ 2,027,500              บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืค่าพาหนะเดนิทางของลูกจา้ง 52,600                  บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,477,300              บาท

(7) ค่าประกนัสุขภาพลูกจา้ง 689,700                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 6,800 บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 28,149,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 27,519,900             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 630,000                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

76.3808         85.8011         88.9818         92.3190         

76.3808         85.8011         88.9818         92.3190         

75.1178         84.1282         87.3365         90.6737         

1.2630          1.6729          1.6453          1.6453          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค

76,380,800 82,716,900             

       ปี 2562               ปี 2563

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 1.6729           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 82.7169          

เงนิงบประมาณ 82.7169          

      - งบบุคลากร 81.0440          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 82,716,900 บาท

1. งบบคุลากร 81,044,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 50,906,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 50,406,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 500,000                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 30,137,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,672,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,672,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 492,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 27,600                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,097,400              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 55,900                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

111.4188        128.4350        135.3567        142.6937        

111.4188        128.4350        135.3567        142.6937        

110.5788       127.6510       134.5727       141.9097       

0.8400          0.7840          0.7840          0.7840          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.7840           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 115.2904         

เงนิงบประมาณ 115.2904         

      - งบบุคลากร 114.5064        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

ปี 2562 ปี 2563

111,418,800 115,290,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 115,290,400 บาท

1. งบบคุลากร 114,506,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 114,506,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 114,506,400           บาท

2. งบดาํเนินงาน 784,000                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 784,000                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 720,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 64,000                  บาท

24



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

289.6242        309.1831        314.8853        326.3845        

289.6242        309.1831        314.8853        326.3845        

242.4234       261.8500       272.7542       284.2534       

47.2008         47.3331         42.1311         42.1311         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 48.5072          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 299.4174         

เงนิงบประมาณ 299.4174         

      - งบบุคลากร 250.9102        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ

 ปี 2562  ปี 2563

289,624,200 299,417,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครัฐ 299,417,400 บาท

1. งบบคุลากร 250,910,200           บาท

1.1 เงนิเดอืนและคา่จ้างประจํา 184,780,100           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 180,569,200           บาท

1.1.2 คา่จ้างประจํา 4,210,900             บาท

1.2 คา่จ้างชั่วคราว 24,830,600            บาท

1.3 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 41,299,500            บาท

2. งบดาํเนินงาน 48,507,200            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 48,507,200            บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 42,131,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 32,934,600             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจําทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ขั้น 192,000                บาท

(3) เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 3,202,000              บาท

(4) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการในต่างประเทศ 160,000                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืบตุรขา้ราชการในต่างประเทศ 131,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,444,500              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุทดแทนของพนกังานราชการ 67,000                 บาท

1,565,500              บาท

วงเงนิทัง้ส ิ้น 5,157,600              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 435,800                บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,590,800              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,565,500              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,565,500              บาท

(3) ค่าเช่าบา้นสาํนกังานเศรษฐกจิการลงทนุ ณ กรุงไทเป ไตห้วนั 1,174,100              บาท

วงเงนิทัง้ส ิ้น 3,800,000              บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 1,340,100              บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 1,285,800              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,174,100              บาท

(4) ค่าเช่าบา้นสาํนกังานเศรษฐกจิการลงทนุ ณ นครโอซากา ประเทศญีป่ ุ่ น 2,436,800              บาท

วงเงนิทัง้ส ิ้น 10,003,600             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,650,500              บาท

(2) ค่าเช่าบา้นสาํนกังานเศรษฐกจิการลงทนุ ณ นครลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา
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ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,479,500              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,436,800              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,436,800              บาท
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1,199,700              บาท

วงเงนิทัง้ส ิ้น 2,399,400              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 1,199,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 1,199,700              บาท

(5)  ค่าเช่าบา้นสาํนกังานเศรษฐกจิการลงทนุ ณ กรุงจาการต์า  ประเทศอินโดนเีซีย
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

แผนบคุลากรภาครฐั บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

80.7544         97.5763         103.1108        108.9686        

80.7544         97.5763         103.1108        108.9686        

80.2690         95.9515         101.4860       107.3438       

0.4854          1.6248          1.6248          1.6248          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานทรพัยากรน้ําแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

80,754,400 92,343,900             

-   -   

92,343,900 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 92.3439          

เงนิงบประมาณ 92.3439          

      - งบบุคลากร 90.7191          

      - งบดาํเนินงาน 1.6248           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 92,343,900 บาท

1. งบบคุลากร 90,719,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 80,469,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 79,851,900             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 618,000                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 10,249,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,624,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,624,800              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,020,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการ และ/หรอืลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน

ค่าจา้งถงึข ัน้สูงของตาํแหน่ง 164,200                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 419,600                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 21,000                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

81.0503         76.8551         79.3680         81.9678         

81.0503         76.8551         79.3680         81.9678         

78.0912         76.4250         78.9379         81.5377         

2.9591          0.4301          0.4301          0.4301          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ

 ปี 2562  ปี 2563

81,050,300 74,426,100             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 74.4261          

เงนิงบประมาณ 74.4261          

      - งบบุคลากร 73.9960          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.4301           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 74,426,100 บาท

1. งบบุคลากร 73,996,000            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 65,656,100            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 61,456,600            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,199,500              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,339,900              บาท

2. งบดําเนินงาน 430,100                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 430,100                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 105,700                บาท

(2) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 315,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 9,400                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

266.3229        282.8519        298.0817        314.1984        

266.3229        282.8519        298.0817        314.1984        

264.4329       280.3993       295.6291       311.7458       

1.8900          2.4526          2.4526          2.4526          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

266,322,900 268,459,700            

รวมทัง้สิ้น 268.4597         

เงนิงบประมาณ 268.4597         

      - งบบุคลากร 266.0071        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 2.4526           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 268,459,700 บาท

1. งบบคุลากร 266,007,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 233,576,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 220,422,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,154,000             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 32,430,400             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,452,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,452,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,368,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 68,900                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 967,500                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 48,200                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

141.8551        151.2134        159.4140        168.0953        

141.8551        151.2134        159.4140        168.0953        

140.8351       150.1764       158.3770       167.0583       

1.0200          1.0370          1.0370          1.0370          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 1.0370           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 143.5771         

เงนิงบประมาณ 143.5771         

      - งบบุคลากร 142.5401        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี

ปี 2562 ปี 2563

141,855,100 143,577,100            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 143,577,100 บาท

1. งบบุคลากร 142,540,100           บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 128,847,300           บาท

1.1.1 เงินเดือน 122,317,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,530,100              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 13,692,800             บาท

2. งบดําเนินงาน 1,037,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,037,000              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 552,000                 บาท

(2) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 462,700                 บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 22,300                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

313.2391        358.4813        370.1037        382.3895        

313.2391        358.4813        370.1037        382.3895        

285.6061       337.8005       349.3193       361.4963       

27.6330         20.6808         20.7844         20.8932         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกัเลขาธิการนายกรฐัมนตรี

ปี 2562 ปี 2563

313,239,100 342,080,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 24.7090          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 342.0805         

เงนิงบประมาณ 342.0805         

      - งบบุคลากร 317.3715        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 342,080,500 บาท

1. งบบคุลากร 317,371,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจาํ 278,440,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 245,727,300           บาท

1.1.2 คา่จา้งประจาํ 32,713,400             บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 38,930,800             บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,709,000             บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,709,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 516,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 92,500                 บาท

(3) ค่าตอบแทนผูช่้วยรฐัมนตรี 18,000,000             บาท

(4) ค่าตอบแทนผูแ้ทนการคา้ไทย 4,663,100              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,431,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 6,400 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

835.0121        816.5666        819.9778        824.5650        

835.0121        816.5666        819.9778        824.5650        

75.3165         90.4276         93.8388         98.4260         

27.7856         16.2336         16.2336         16.2336         

-                 -                 -                 -                 

731.9100       709.9054       709.9054       709.9054       

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

-   -   

                 ปี 2562          ปี 2563

835,012,100 813,287,100            

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 813.2871         

เงนิงบประมาณ 813.2871         

      - งบบุคลากร 87.1481          

      - งบดาํเนินงาน 16.2336          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น 709.9054        

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 813,287,100 บาท

1. งบบุคลากร 87,148,100            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 55,771,200            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 55,771,200            บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 16,105,700            บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,271,200            บาท

2. งบดําเนินงาน 16,233,600            บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,233,600            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น ขา้ราชการประจาํ 2,139,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนทีป่รึกษา 960,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิราชการของขา้ราชการ กอ.รมน. 9,996,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏบิตัิราชการลูกจา้ง กอ.รมน. 624,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษกรณีเงนิเดอืนเต็มข ัน้ของขา้ราชการและลูกจา้ง 974,300                บาท

(6) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 63,700                 บาท

(7) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1,476,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 709,905,400           บาท

1) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตัิงานประจาํสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ 709,905,400           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

65.6314         76.0097         82.0905         88.6578         

65.6314         76.0097         82.0905         88.6578         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

65.6314         76.0097         82.0905         88.6578         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 70.3794          

รวมทัง้สิ้น 70.3794          

เงนิงบประมาณ 70.3794          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

65,631,400 70,379,400             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 70,379,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 70,379,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 70,379,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 70,379,400             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

75.6860         58.9850         61.3444         63.7980         

54.7134         58.9850         61.3444         63.7980         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

54.7134         58.9850         61.3444         63.7980         

-                 -                 -                 -                 

20.9726         -                 -                 -                 

20.9726         -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สถาบนัคณุวฒุิวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

54,713,400 56,716,400             

20,972,600 -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 56.7164          

รวมทัง้สิ้น 56.7164          

เงนิงบประมาณ 56.7164          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - เงนินอกงบประมาณอื่น ๆ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 56,716,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 56,716,400   บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 56,716,400   บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 56,716,400   บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

12.7051         15.8936         15.8936         -                 

12.7051         15.8936         15.8936         -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

12.7051         15.8936         15.8936         -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 15.8936          

รวมทัง้สิ้น 15.8936          

เงนิงบประมาณ 15.8936          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

12,705,100 15,893,600             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 15,893,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,893,600            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,893,600            บาท

1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 15,893,600            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

123.6501        135.4758        142.9242        150.8195        

123.6501        135.4758        142.9242        150.8195        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

123.6501       135.4758       142.9242       150.8195       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้(องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

123,650,100 128,449,100            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 128.4491         

เงนิงบประมาณ 128.4491         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 128.4491        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 128,449,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 128,449,100           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 128,449,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 128,449,100            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

151.7626        193.2049        198.2664        203.5304        

132.5345        143.2049        148.2664        153.5304        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

132.5345 143.2049 148.2664 153.5304 

-                 -                 -                 -                 

19.2281         50.0000         50.0000         50.0000         

19.2281         50.0000         50.0000         50.0000         

สาํนักนายกรฐัมนตรี

สาํนักงานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

132,534,500 138,338,100            

19,228,100 50,000,000             

แหล่งเงิน
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 188.3381         

เงินงบประมาณ 138.3381         

      - งบบุคลากร -                 

      - งบดาํเนินงาน -                 

      - งบเงนิอดุหนุน 138.3381        

      - งบรายจ่ายอื่น -                 

เงินนอกงบประมาณ 50.0000          

      - เงนิรายได ้ 50.0000          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 138,338,100 บาท

เงนินอกงบประมาณ          50,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 138,338,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ              50,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 138,338,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ              50,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 138,338,100            บาท

เงนินอกงบประมาณ 50,000,000             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

146.0299        157.0945        163.0479        169.2370        

136.3299        147.3345        153.2279        159.3570        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

136.3299       147.3345       153.2279       159.3570       

-                 -                 -                 -                 

9.7000 9.7600 9.8200 9.8800 

9.7000          9.7600          9.8200          9.8800          

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 9.7000           

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 9.7000           

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 141.6678        

รวมทัง้สิ้น 151.3678         

เงนิงบประมาณ 141.6678         

      - งบบุคลากร -                  

9,700,000 9,700,000               

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

136,329,900 141,667,800            



เงนินอกงบประมาณ           9,700,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 141,667,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ              9,700,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 141,667,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 141,667,800            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,700,000              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

62.6100         71.1223         75.9896         79.9130         

62.6100         71.1223         75.9896         79.9130         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

62.6100         71.1223         75.9896         79.9130         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 67.0965          

รวมทัง้สิ้น 67.0965          

เงนิงบประมาณ 67.0965          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สาํนกันายกรฐัมนตรี

สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกจิสรา้งสรรค(์องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

62,610,000 67,096,500             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 67,096,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 67,096,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 67,096,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 67,096,500             บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกาํกบั* จาํแนกดงัน้ี

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม บาท

2. กองทพับก บาท

3. กองทพัเรอื บาท

4. กองทพัอากาศ บาท

5. กองบญัชาการกองทพัไทย บาท

หน่วยงานในกาํกบั บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ บาท

276,667,300            

-   

13,150,939,900        

276,667,300           

6,939,945,000         

59,728,604,500        

20,484,747,700        

104,405,537,500       

-   

4,101,300,400         

-   -   

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

105,927,813,500                 104,682,204,800               



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

105,927.8135   107,959.7797   111,190.9667   114,549.2748   

105,927.8135   107,959.7797   111,190.9667   114,549.2748   

94,415.3808    95,441.8009    98,617.0203    101,909.0677   

7,643.4704      7,740.0289      7,751.6048      7,771.4197      

257.0117        1,196.2293      1,240.6210      1,287.0668      

3,611.9506      3,581.7206      3,581.7206      3,581.7206      

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 104,682.2048    

เงนิงบประมาณ 104,682.2048    

      - งบบคุลากร 92,346.5797     

      - งบดาํเนินงาน 7,656.3515       

      - งบเงนิอดุหนุน 1,097.5530       

      - งบรายจ่ายอืน่ 3,581.7206       

เงนินอกงบประมาณ -                  
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

3,986.5930 4,337.4707 4,451.7660 4,569.5170 

3,986.5930 4,337.4707 4,451.7660 4,569.5170 

3,986.5930     3,449.0007     3,538.6870     3,631.0908     

-                 29.8935         29.8935         29.8935         

-                 858.5765       883.1855       908.5327       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 27.9238          

      - งบเงนิอดุหนุน 820.8857        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 4,101.3004      

เงนิงบประมาณ 4,101.3004      

      - งบบุคลากร 3,252.4909      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงกลาโหม

สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม

ปี 2562 ปี 2563

3,986,593,000                 4,101,300,400          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครัฐ 4,101,300,400 บาท

1. งบบคุลากร 3,252,490,900         บาท

1.1 เงนิเดอืนและคา่จ้างประจํา 3,165,406,100         บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 3,044,356,700         บาท

1.1.2 คา่จ้างประจํา 121,049,400           บาท

1.2 คา่จ้างชั่วคราว 1,100,800             บาท

1.3 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 85,984,000            บาท

2. งบดาํเนินงาน 27,923,800            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 27,923,800            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 7,658,800              บาท

(2) ค่าฝ่าอันตรายเป็นคร ัง้คราว 2,000,000              บาท

(3) เงนิโบนสัลูกจา้งชัว่คราวในต่างประเทศ 275,200                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัขา้ราชการหรอืลูกจา้งประจําผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอื

    ค่าจา้งขั้นสูงของตาํแหน่ง 1,780,200              บาท

(5) ค่าตอบแทนเงนิเพ ิม่สาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิาน

    ดา้นการสาธารณสุข 3,234,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนเงนิเพ ิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่ม่ทาํ

    เวชปฏบิตัส่ิวนตวั 2,400,000              บาท

(7) ค่าตอบแทนเงนิเพ ิม่สาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของขา้ราชการทหาร

    ซึ่งเป็นบคุลากรทางกฎหมายในสงักดักระทรวงกลาโหม 6,210,000              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,146,700              บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 218,900                บาท

3. งบเงนิอุดหนุน 820,885,700           บาท

3.1 เงนิอุดหนุนทัว่ไป 820,885,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 794,423,700           บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 26,462,000             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

60,662.7991     61,271.9135     62,861.8777     64,499.9112     

60,662.7991     61,271.9135     62,861.8777     64,499.9112     

51,902.1539    52,676.3044    54,264.3915    55,900.4729    

5,739.8167 5,632.8062 5,634.6833 5,636.6354 

-   -   -   -   

3,020.8285 2,962.8029 2,962.8029 2,962.8029 

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายท ีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ท ีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเน ือ่งถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงินนอกงบประมาณ -   

      - งบดาํเนินงาน 5,631.0013      

      - งบเงินอุดหนุน -   

      - งบรายจ่ายอื่น 2,962.8029      

รวมท ัง้สิ้ น 59,728.6045      

เงินงบประมาณ 59,728.6045      

      - งบบคุลากร 51,134.8003     

-    -    

แหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า*

ปี 2563

กระทรวงกลาโหม

กองทพับก

ปี 2562 ปี 2563

60,662,799,100                  59,728,604,500           



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครัฐ 59,728,604,500 บาท

1. งบบคุลากร 51,134,800,300       บาท

1.1 เงนิเดอืนและคา่จ้างประจํา 50,256,800,300       บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 48,484,058,000       บาท

1.1.2 คา่จ้างประจํา 1,772,742,300         บาท

1.2 คา่จ้างชั่วคราว 33,000,000            บาท

1.3 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 845,000,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,631,001,300         บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 5,631,001,300         บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 132,377,400           บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ขั้น 23,106,800             บาท

(3) ค่าตอบแทนเงนิเพ ิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักร

    ทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัส่ิวนตวั 10,800,000             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษทหารกองประจําการ 4,987,500,000         บาท

(5) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจําสาํนกังานในพ ื้นทีพ่เิศษ 262,464,000           บาท

(6) ค่าตอบแทนกาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 169,631,300           บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมพนกังานราชการ 42,250,000             บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 2,871,800              บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 2,962,802,900         บาท

(1) ค่าตอบแทนอาสาสมคัรทหารพราน 2,962,802,900         บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

20,737.6433     21,324.7940     22,214.7703     23,160.0924     

20,737.6433     21,324.7940     22,214.7703     23,160.0924     

18,652.6764    19,170.4463    20,059.0046    21,002.8444    

1,493.8448 1,535.4300 1,536.8480 1,538.3303 

-   -   -   -   

591.1221 618.9177 618.9177 618.9177 

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายท ีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ท ีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเน ือ่งถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงกลาโหม

กองทพัเรอื

ปี 2562 ปี 2563

20,737,643,300                   20,484,747,700           

-    -    

แหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 1,531.7055      

      - งบเงินอุดหนุน -   

รวมท ัง้สิ้ น 20,484.7477      

เงินงบประมาณ 20,484.7477      

      - งบบคุลากร 18,334.1245     

      - งบรายจ่ายอื่น 618.9177        

เงินนอกงบประมาณ -   



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครัฐ 20,484,747,700 บาท

1. งบบคุลากร 18,334,124,500       บาท

1.1 เงนิเดอืนและคา่จ้างประจํา 17,810,111,200       บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 16,900,835,700       บาท

1.1.2 คา่จ้างประจํา 909,275,500           บาท

1.2 คา่จ้างชั่วคราว 27,046,700            บาท

1.3 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 496,966,600           บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,531,705,500         บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 1,531,705,500         บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 160,000,000           บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ขั้น 4,153,900              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจําทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ขั้น 5,289,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 73,386,000             บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัส่ิวนตวั 4,320,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษทหารกองประจําการ 1,243,806,300         บาท

(7) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพ ื้นทีพ่เิศษ 10,698,000             บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 22,480,300             บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 1,529,300              บาท

(10) ค่าใชจ่้ายกจิการทูต 6,042,100              บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 618,917,700           บาท

1) ค่าตอบแทนอาสาสมคัรทหารพราน (ทพ.นย.) 618,917,700           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

13,224.5577  13,545.4680  13,951.8320  14,370.3870  

13,224.5577  13,545.4680  13,951.8320  14,370.3870  

12,842.6996  13,031.6625  13,429.7457  13,831.9202  

381.8581     513.8055     522.0863     538.4668     

-   -   -   -   

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายท ีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ท ีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเน ือ่งถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน 434.8908      

      - งบเงินอุดหนุน -               

      - งบรายจ่ายอื่น -               

รวมท ัง้สิ้ น 13,150.9399   

เงินงบประมาณ 13,150.9399   

      - งบบคุลากร 12,716.0491  

-    -    

แหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า*

ปี 2563

กระทรวงกลาโหม

กองทพัอากาศ

ปี 2562 ปี 2563

13,224,557,700              13,150,939,900       
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 13,150,939,900 บาท

1. งบบคุลากร 12,716,049,100       บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 11,955,383,100       บาท

1.1.1 เงนิเดือน 11,287,099,200       บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 668,283,900           บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 33,582,000            บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 727,084,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 434,890,800           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 434,890,800           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 289,763,500           บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,758,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 73,404,000            บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั 27,720,000            บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,226,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 38,224,700            บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 1,794,000              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

7,059.2087      7,142.4807      7,353.2852      7,570.8331      

7,059.2087      7,142.4807      7,353.2852      7,570.8331      

7,031.2579 7,114.3870 7,325.1915 7,542.7394 

27.9508         28.0937         28.0937         28.0937         

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายท ีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ท ีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเน ือ่งถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงกลาโหม

กองบญัชาการกองทพัไทย

ปี 2562 ปี 2563

7,059,208,700  6,939,945,000            

-    -    

แหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า*

ปี 2563

รวมท ัง้สิ้ น 6,939.9450       

เงินงบประมาณ 6,939.9450       

      - งบบคุลากร 6,909.1149      

      - งบดาํเนินงาน 30.8301          

      - งบเงินอุดหนุน -   

      - งบรายจ่ายอื่น -   

เงินนอกงบประมาณ -   
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 6,939,945,000 บาท

1. งบบุคลากร 6,909,114,900         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 6,767,932,800         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 6,693,374,500         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 74,558,300            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 141,182,100           บาท

2. งบดําเนินงาน 30,830,100            บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,830,100            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 5,480,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 2,932,700              บาท

(3) เงนิเพิม่พเิศษแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่มท่าํเวชปฏบิตัิส่วนตวั 2,568,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัพลดา้นสาธารณสุข 9,480,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ 2,916,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 7,059,100              บาท

(7) เงนิสบทบกองทุนเงนิทดแทน 394,100                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นํามาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จําแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

257.0117        337.6528        357.4355        378.5341        

257.0117        337.6528        357.4355        378.5341        

-   -   -   -   

-   -   -   -   

257.0117 337.6528 357.4355 378.5341 

-   -   -   -   

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายท ีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ท ีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเน ือ่งถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงกลาโหม

สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ

ปี 2562 ปี 2563

257,011,700  276,667,300              

-    -    

แหล่งเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหน้า*

ปี 2563

รวมท ัง้สิ้ น 276.6673         

เงินงบประมาณ 276.6673         

      - งบบคุลากร -   

      - งบดาํเนินงาน -   

      - งบเงินอุดหนุน 276.6673        

      - งบรายจ่ายอื่น -   

เงินนอกงบประมาณ -   
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครัฐ 276,667,300 บาท

1. งบเงนิอุดหนุน 276,667,300           บาท

1.1 เงนิอุดหนุนทัว่ไป 276,667,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 250,623,700           บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 26,043,600             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

13,559.0976    14,745.0724    15,556.5047    16,406.6887    

12,837.4037    13,988.1689    14,782.6002    15,615.4230    

12,679.6663    13,838.4791    14,628.1813    15,455.3682    

157.7374       149.6898       154.4189       160.0548       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

721.6939        756.9035        773.9046        791.2656        

571.5442       606.5350       623.5360       640.8971       

150.1497       150.3685       150.3685       150.3685       

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 150.3685        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 1,318.2520      

      - เงนิรายได ้ 1,167.8834      

      - งบดาํเนินงาน 143.7355        

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 14,555.2108     

เงนิงบประมาณ 13,236.9588     

      - งบบุคลากร 13,093.2233     

721,693,884 1,318,251,952          

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการคลงั

ปี 2562 ปี 2563

12,837,403,700                13,236,958,800        



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

13,559.0976    14,745.0724    15,556.5047    16,406.6887    

12,837.4037    13,988.1689    14,782.6002    15,615.4230    

12,679.6663    13,838.4791    14,628.1813    15,455.3682    

157.7374       149.6898       154.4189       160.0548       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

721.6939        756.9035        773.9046        791.2656        

571.5442       606.5350       623.5360       640.8971       

150.1497       150.3685       150.3685       150.3685       

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 150.3685        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 1,318.2520      

      - เงนิรายได ้ 1,167.8834      

      - งบดาํเนินงาน 143.7355        

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 14,555.2108     

เงนิงบประมาณ 13,236.9588     

      - งบบุคลากร 13,093.2233     

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

70



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

128.7292        128.9649        132.9649        136.9649        

128.7292        128.9649        132.9649        136.9649        

123.0798       127.9805       131.9805       135.9805       

5.6494          0.9844          0.9844          0.9844          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.9737           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 124.5229         

เงนิงบประมาณ 124.5229         

      - งบบุคลากร 123.5492        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการคลงั

สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั

 ปี 2562  ปี 2563

128,729,200 124,522,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 124,522,900 บาท

1. งบบคุลากร 123,549,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 106,502,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 98,771,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,730,900              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 17,047,000             บาท

2. งบดาํเนินงาน 973,700                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 973,700                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 60,000                  บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 225,200                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 688,500                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

887.8832        951.8188        989.5059        1,018.6206 

697.8832        746.8188        779.5059        803.6206        

681.5335       732.4621       764.7359       787.6779       

16.3497         14.3567         14.7700         15.9427         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

190.0000        205.0000        210.0000        215.0000        

190.0000       205.0000       210.0000       215.0000       

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการคลงั

กรมธนารกัษ์

 ปี 2562  ปี 2563

697,883,200 721,236,100            

190,000,000 195,000,000            

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 916.2361         

เงนิงบประมาณ 721.2361         

      - งบบุคลากร 707.2451        

      - งบดาํเนินงาน 13.9910          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 195.0000         

      - เงนิรายได ้ 195.0000        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 721,236,100 บาท

1. งบบคุลากร 707,245,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 631,499,000           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 515,534,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 115,964,500           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 75,746,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,991,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,991,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 10,620,500             บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษในพื้นที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 276,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,943,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 151,500                บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

880.9343        1,000.6269 1,057.0852 1,116.8049 

880.9343        1,000.6269 1,057.0852 1,116.8049 

875.1173       994.8183       1,051.1024     1,110.6426     

5.8170          5.8086          5.9828          6.1623          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการคลงั

กรมบญัชีกลาง

ปี 2562                ปี 2563

880,934,300 947,249,500            

     งบประมาณ

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 5.6394           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 947.2495         

เงนิงบประมาณ 947.2495         

      - งบบุคลากร 941.6101        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 947,249,500 บาท

1. งบบคุลากร 941,610,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 851,699,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 820,962,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 30,736,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 89,910,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,639,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,639,400              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,497,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 582,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,379,500              บาท

(4) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 180,300                บาท

76



งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,069.3038 2,232.3144 2,351.1508 2,476.9558 

1,953.9170 2,116.7088 2,235.5452 2,361.3502 

1,929.3100     2,090.5141     2,208.5648     2,333.5606     

24.6070         26.1947         26.9804         27.7896         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

115.3868        115.6056        115.6056        115.6056        

115.3868       115.6056       115.6056       115.6056       

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 115.6056        

     งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ 115.6056         

      - งบดาํเนินงาน 25.4319          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 2,118.3011      

เงนิงบประมาณ 2,002.6955      

      - งบบุคลากร 1,977.2636      

115,386,800 115,605,632            

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการคลงั

กรมศลุกากร

ปี 2562                ปี 2563

1,953,917,000                 2,002,695,500          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 2,002,695,500 บาท

เงนินอกงบประมาณ        115,605,632 บาท

1. งบบคุลากร 1,977,263,600         บาท

เงนินอกงบประมาณ            109,416,000 บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,806,695,400         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,747,936,700         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 58,758,700             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 5,125,700              บาท

เงนินอกงบประมาณ            109,416,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 165,442,500           บาท

2. งบดาํเนินงาน 25,431,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ               6,189,632 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,431,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ               6,189,632 บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 14,098,200             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 840,300                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ 3,000,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 500,000 บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 7,179,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,470,800 บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 314,400                บาท

เงนินอกงบประมาณ 218,832 บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,908.2679 2,096.4968 2,206.3293 2,322.2442 

1,526.7237 1,694.9618 1,792.7933 1,896.3471 

1,500.6292     1,671.8831     1,769.0223     1,871.8629     

26.0945         23.0787         23.7710         24.4842         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

381.5442        401.5350        413.5360        425.8971        

381.5442       401.5350       413.5360       425.8971       

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนิรายได ้ 389.8834        

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 389.8834         

เงนิงบประมาณ 1,602.5336      

      - งบบุคลากร 1,580.1271      

      - งบดาํเนินงาน 22.4065          

กระทรวงการคลงั

กรมสรรพสามิต

รวมทัง้สิ้น 1,992.4170      

    งบประมาณ ปี 2562                ปี 2563

1,526,723,700                 1,602,533,600          

381,544,184 389,883,420            

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,602,533,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ          20,697,700 บาท

1. งบบคุลากร 1,580,127,100         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,427,543,100         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,363,068,600         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 64,474,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 152,584,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,406,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ              20,697,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,406,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ              20,697,700 บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 14,088,000             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิาน

    ในเขตพื้นทีพ่เิศษ (ส.ป.พ.) 1,446,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,500,000 บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 6,525,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 18,459,300             บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 347,500                บาท

เงนินอกงบประมาณ 738,400 บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

7,360.6185 7,992.1274 8,467.7385 8,971.7503 

7,360.6185 7,992.1274 8,467.7385 8,971.7503 

7,292.9100     7,923.5812     8,397.1360     8,899.0297     

67.7085         68.5462         70.6025         72.7206         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ 583.0000         

      - เงนิรายได ้ 583.0000        

      - งบดาํเนินงาน 66.5497          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 8,126.3136      

เงนิงบประมาณ 7,543.3136      

      - งบบุคลากร 7,476.7639      

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการคลงั

กรมสรรพากร

    งบประมาณ ปี 2562                ปี 2563

7,360,618,500                 7,543,313,600          

-   583,000,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 7,543,313,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ          33,000,000 บาท

1. งบบคุลากร 7,476,763,900         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 7,387,336,500         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 7,038,610,900         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 348,725,600           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 89,427,400             บาท

2. งบดาํเนินงาน 66,549,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ              33,000,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,549,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ              33,000,000 บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 57,104,700             บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนในเขตพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 4,914,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,000,000 บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,302,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,900,000             บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุทดแทน 229,000                บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,100,000 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

62.7598         69.1587         71.2366         73.3736         

62.7598         69.1587         71.2366         73.3736         

62.4531         68.7445         70.8100         72.9343         

0.3067          0.4142          0.4266          0.4393          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการคลงั

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ

 ปี 2562  ปี 2563

62,759,800 67,144,900             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 67.1449          

เงนิงบประมาณ 67.1449          

      - งบบุคลากร 66.7427          

      - งบดาํเนินงาน 0.4022           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 67,144,900 บาท

1. งบบุคลากร 66,742,700            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 60,306,500            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,436,200              บาท

2. งบดําเนินงาน 402,200                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 402,200                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 110,300                บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 27,700                 บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 251,200                บาท

(4) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 13,000                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

68.3722         73.3660         75.5644         77.8288         

68.3722         73.3660         75.5644         77.8288         

68.2485         73.2808         75.4792         77.7436         

0.1237          0.0852          0.0852          0.0852          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการคลงั

สาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ

 ปี 2562  ปี 2563

68,372,200 71,231,600             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 71.2316          

เงนิงบประมาณ 71.2316          

      - งบบุคลากร 71.1464          

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.0852           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 71,231,600 บาท

1. งบบุคลากร 71,146,400            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 67,974,900            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 67,974,900            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,171,500              บาท

2. งบดําเนินงาน 85,200                 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 85,200                 บาท

(1) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 81,000                  บาท

(2) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 4,200 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

192.2287        200.1985        204.9291        212.1455        

157.4658        165.4356        170.1662        177.3826        

146.3849       155.2145       159.3502       165.9361       

11.0809         10.2211         10.8160         11.4465         

34.7629         34.7629         34.7629         34.7629         

34.7629         34.7629         34.7629         34.7629         

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการคลงั

สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั

 ปี 2562  ปี 2563

157,465,800 157,031,100            

34,762,900 34,762,900             

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 191.7940         

เงนิงบประมาณ 157.0311         

      - งบบุคลากร 148.7752        

      - งบดาํเนินงาน 8.2559           

เงนินอกงบประมาณ 34.7629          

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 34.7629          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 157,031,100 บาท

เงนินอกงบประมาณ         34,762,900 บาท

1. งบบคุลากร 148,775,200           บาท

เงนินอกงบประมาณ            34,762,900 บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 134,528,200           บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 8,490,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ            34,762,900 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,756,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,255,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,255,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ 6,952,000              บาท

(2) เงนิพเิศษทีจ่่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของสาํนกัราชการในต่างประเทศ

    ตามประเพณีทอ้งถิน่ 1,082,500              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 211,500                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 9,900 บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานในกาํกบั* จาํแนกดงัน้ี

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

3,945,760,700 3,762,272,100                  

3,762,272,100         

55,000,000             

3,762,272,100          

55,000,000             

55,000,000 55,000,000 



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,000.7607 4,032.9260 4,261.0148 3,861.0680 

3,945.7607 3,977.9260 4,206.0148 3,806.0680 

2,951.1014     2,919.2567     3,094.4122     3,280.0770     

994.6593       1,058.6693     1,111.6026     525.9910       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

55.0000         55.0000         55.0000         55.0000         

55.0000         55.0000         55.0000         55.0000         

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 55.0000          

      - เงนิรายได ้ 55.0000          

      - งบดาํเนินงาน 1,008.2563      

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 3,817.2721      

เงนิงบประมาณ 3,762.2721      

      - งบบุคลากร 2,754.0158      

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

90



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,000.7607 4,032.9260 4,261.0148 3,861.0680 

3,945.7607 3,977.9260 4,206.0148 3,806.0680 

2,951.1014     2,919.2567     3,094.4122     3,280.0770     

994.6593       1,058.6693     1,111.6026     525.9910       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

55.0000         55.0000         55.0000         55.0000         

55.0000         55.0000         55.0000         55.0000         

เงนินอกงบประมาณ 55.0000          

      - เงนิรายได ้ 55.0000          

      - งบดาํเนินงาน 1,008.2563      

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 3,817.2721      

เงนิงบประมาณ 3,762.2721      

      - งบบุคลากร 2,754.0158      

55,000,000 55,000,000             

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการตา่งประเทศ

สาํนกังานปลดักระทรวงการตา่งประเทศ

ปี 2562 ปี 2563

3,945,760,700                 3,762,272,100          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 3,762,272,100 บาท

1. งบบคุลากร 2,754,015,800      บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,888,330,500      บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,866,112,500      บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 22,218,000          บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 845,982,500        บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 19,702,800          บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,008,256,300      บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,008,256,300      บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 293,541,500        บาท

(1) เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 159,244,700        บาท

(2) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการในต่างประเทศ 14,848,000          บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 684,400             บาท

(4) ค่าเช่าบา้น 528,000             บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรของขา้ราชการในต่างประเทศ 16,009,000          บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 42,000               บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 513,000             บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม (ในต่างประเทศ) 101,645,000        บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 27,400               บาท

(2) ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ 414 อตัรา 553,885,400        บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 2,453,266,500    บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 707,142,700      บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 553,885,400      บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 581,579,700      บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 610,658,700      บาท

(3) ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ 126 อตัรา 160,829,400        บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 693,194,800      บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 160,829,400      บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 168,870,900      บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 177,314,400      บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 186,180,100      บาท

92



งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีาและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา บาท

2. กรมการท่องเทีย่ว บาท

3. กรมพลศึกษา บาท

4. มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาติ บาท

5. องคก์ารบรหิารการพฒันาพื้นทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

1,646,238,500 1,701,200,100                  

-   7,292,100 

1,701,200,100.00      

7,292,100              

200,933,700           

7,292,100              

76,240,500             

475,314,300           

830,588,500           

118,123,100           



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,646.2385      1,857.1506      1,956.8305      2,062.2699      

1,646.2385      1,857.1506      1,956.8305      2,062.2699      

1,515.9135      1,704.7777      1,800.0291      1,900.8914      

12.7781         30.7062         31.4847         32.3022         

-   -   -   -   

117.5469        121.6667        125.3167        129.0763        

-   -   -   -   

-                  -                  -                  -                  

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ 7.2921            

      - เงนิรายได ้ 7.2921            

      - งบลงทนุ -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 118.1231         

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนิงบประมาณ 1,701.2001       

      - งบบคุลากร 1,552.4546       

      - งบดาํเนนิงาน 30.6224          

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,708.4922       
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

203.0968        275.5785        290.1635        305.6235        

203.0968        275.5785        290.1635        305.6235        

203.0968       267.2319       281.8169       297.2769       

-                 8.3466          8.3466          8.3466          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

สาํนกังานปลดักระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ปี 2562 ปี 2563

203,096,800 200,933,700            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 200.9337         

เงนิงบประมาณ 200.9337         

      - งบบุคลากร 191.9691        

      - งบดาํเนินงาน 8.9646           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 200,933,700 บาท

1. งบบคุลากร 191,969,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 182,408,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 163,941,800           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 18,466,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,560,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,964,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,964,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 8,328,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 216,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 54,000                  บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 348,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 18,600                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

767.8114        879.8362        931.1197        985.4347        

767.8114        879.8362        931.1197        985.4347        

756.8223       862.8081       913.3131       966.8106       

10.9891         17.0281         17.8066         18.6241         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

กรมการทอ่งเที่ยว

ปี 2562 ปี 2563

767,811,400 830,588,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 830.5885         

เงนิงบประมาณ 830.5885         

      - งบบุคลากร 814.2621        

      - งบดาํเนินงาน 16.3264          

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 830,588,500 บาท

1. งบบคุลากร 814,262,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 768,773,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 767,446,000           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,327,200              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 45,488,900             บาท

2. งบดาํเนินงาน 16,326,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,326,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 14,551,700             บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัเงนิเดอืน

และค่าจา้งถงึข ัน้สูงของอนัดบั 36,900                  บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนสาํหรบัผูป้ฏบิตัหินา้ทีพ่เิศษในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 240,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,422,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 75,800                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

78.8060         79.6303         83.1723         86.8733         

78.8060         79.6303         83.1723         86.8733         

78.4100         78.9166         82.4586         86.1596         

0.3960          0.7137          0.7137          0.7137          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

เงนิงบประมาณ 76.2405          

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน -                  

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 76.2405          

0.7137           

75.5268          

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

กรมพลศึกษา

ปี 2562 ปี 2563

78,806,000 76,240,500             

-   -   



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 76,240,500 บาท

1. งบบคุลากร 75,526,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 73,782,400             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 63,635,200             บาท

(1) อตัราเดิม 204 อตัรา 59,137,900             บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 18 ราย 1,419,900              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดือนสาํหรบัขา้ราชการ 2,772,600              บาท

(4) เงนิเพิ่มการครองชีพชัว่คราวของขา้ราชการ 304,800                บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 10,147,200             บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจาํ) 36 อตัรา 10,147,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,744,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12 ราย 1,744,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 713,700                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 713,700                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 612,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 78,000                  บาท

(3) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 23,700                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

478.9774        500.4389        527.0583        555.2621        

478.9774        500.4389        527.0583        555.2621        

477.5844       495.8211       522.4405       550.6443       

1.3930          4.6178          4.6178          4.6178          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 4.6177           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 475.3143         

เงนิงบประมาณ 475.3143         

      - งบบุคลากร 470.6966        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

มหาวทิยาลยัการกฬีาแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

478,977,400 475,314,300            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 475,314,300 บาท

1. งบบคุลากร 470,696,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 455,278,000           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 419,105,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 36,172,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,418,600             บาท

2. งบดาํเนินงาน 4,617,700              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,617,700              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 624,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยั 3,120,000              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 360,000                บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 3,900 บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 484,500                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 25,300                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

117.5469        121.6667        125.3167        129.0763        

117.5469        121.6667        125.3167        129.0763        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

117.5469       121.6667       125.3167       129.0763       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-   7,292,100               

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

117,546,900 118,123,100            

เงนิงบประมาณ 118.1231         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 125.4152         

เงนินอกงบประมาณ 7.2921           

      - เงนิรายได ้ 7.2921           

      - งบเงนิอดุหนุน 118.1231        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 118,123,100 บาท

เงนินอกงบประมาณ           7,292,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 118,123,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ              7,292,100 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 118,123,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ              7,292,100 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 107,738,600           บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,108,300              บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,384,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,183,800              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย์ บาท

2. กรมกจิการเดก็และเยาวชน บาท

3. กรมกจิการผูสู้งอายุ บาท

4. กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั บาท

5. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร บาท

6. กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร บาท

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

2,817,499,600 2,828,439,100                  

-   -   

2,828,439,100.00      

-   

827,276,600           

604,263,400           

111,850,100           

266,290,000           

214,053,100           

804,705,900           



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,817.4996 2,957.8734 3,094.1983 3,237.3673 

2,817.4996 2,957.8734 3,094.1983 3,237.3673 

2,741.7625     2,874.4696     3,010.7945     3,153.9635     

75.7371         83.4038         83.4038         83.4038         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 2,828.4391      

เงนิงบประมาณ 2,828.4391      

      - งบบุคลากร 2,745.0353      

      - งบดาํเนินงาน 83.4038          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

818.7461        849.9492        873.5107        897.5711        

818.7461        849.9492        873.5107        897.5711        

792.4163       819.8945       843.4560       867.5164       

26.3298         30.0547         30.0547         30.0547         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 30.0547          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบบุคลากร 797.2219        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 827.2766         

เงนิงบประมาณ 827.2766         

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

สาํนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

ปี 2562 ปี 2563

818,746,100 827,276,600            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 827,276,600 บาท

1. งบบคุลากร 797,221,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 617,132,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 575,778,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 41,353,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 180,089,300           บาท

2. งบดาํเนินงาน 30,054,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,054,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 20,092,400             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 277,900                บาท

(3) ค่าตอบแทนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,742,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 6,583,700              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 358,700                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

604.8592        632.5551        662.2938        693.5565        

604.8592        632.5551        662.2938        693.5565        

589.6363       615.5134       645.2521       676.5148       

15.2229         17.0417         17.0417         17.0417         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

 ปี 2562  ปี 2563

604,859,200 604,263,400            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 604.2634         

เงนิงบประมาณ 604.2634         

      - งบบุคลากร 587.2217        

      - งบดาํเนินงาน 17.0417          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 604,263,400 บาท

1. งบบคุลากร 587,221,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 271,759,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 181,770,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 89,989,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 315,462,500           บาท

2. งบดาํเนินงาน 17,041,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,041,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 2,980,000              บาท

(2) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํในสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.)

ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 162,000                บาท

(3) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํในสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 

ของพนกังานราชการ 1,080,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 12,252,600             บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 567,100                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

118.0482        117.6766        123.8250        130.3132        

118.0482        117.6766        123.8250        130.3132        

114.9184       114.5641       120.7125       127.2007       

3.1298          3.1125          3.1125          3.1125          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 3.1125           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 111.8501         

เงนิงบประมาณ 111.8501         

      - งบบุคลากร 108.7376        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการผูสู้งอายุ

ปี 2562 ปี 2563

118,048,200 111,850,100            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 111,850,100 บาท

1. งบบคุลากร 108,737,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 73,858,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 59,982,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,876,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 34,879,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,112,500              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,112,500              บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 27,600                  บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 600,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 942,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,460,300              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน   178 คน 82,600                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

208.6661        225.5248        237.6380        250.4293        

208.6661        225.5248        237.6380        250.4293        

205.7314       222.1815       234.2947       247.0860       

2.9347          3.3433          3.3433          3.3433          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 3.3433           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 214.0531         

เงนิงบประมาณ 214.0531         

      - งบบุคลากร 210.7098        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั

ปี 2562 ปี 2563

208,666,100 214,053,100            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 214,053,100 บาท

1. งบบคุลากร 210,709,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 152,166,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 107,908,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 44,258,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 58,543,000             บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,343,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,343,300              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 816,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 27,700                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,373,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 126,600                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

810.2353        851.5462        901.1969        953.8267        

810.2353        851.5462        901.1969        953.8267        

787.4883       827.5128       877.1635       929.7933       

22.7470         24.0334         24.0334         24.0334         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ

ปี 2562 ปี 2563

810,235,300 804,705,900            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 804.7059         

เงนิงบประมาณ 804.7059         

      - งบบุคลากร 780.6725        

      - งบดาํเนินงาน 24.0334          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 804,705,900 บาท

1. งบบคุลากร 780,672,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 411,760,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 263,842,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 147,917,200           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 368,912,400           บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,033,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,033,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 6,372,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 2,130,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 14,745,000             บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 786,400                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

256.9447        279.9891        294.4330        309.6633        

256.9447        279.9891        294.4330        309.6633        

251.5718       274.1709       288.6148       303.8451       

5.3729          5.8182          5.8182          5.8182          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร

ปี 2562 ปี 2563

256,944,700 266,290,000            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 266.2900         

เงนิงบประมาณ 266.2900         

      - งบบุคลากร 260.4718        

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 5.8182           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 266,290,000 บาท

1. งบบคุลากร 260,471,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 164,012,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 93,074,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 70,938,600             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 96,458,900             บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,818,200              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,818,200              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,524,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 55,200                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,019,400              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 219,600                บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรมและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม บาท

2. กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร บาท

3. สาํนกังานการวจิยัแห่งชาติ บาท

4. สาํนกังานปรมาณูเพือ่สนัติ บาท

5. สถาบนัวทิยาลยัชมุชน บาท

6. มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ บาท

7. มหาวทิยาลยันครพนม บาท

8. มหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร์ บาท

9. มหาวทิยาลยันเรศวร บาท

10. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม บาท

11. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง บาท

12. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช บาท

13. มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี บาท

14. สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั บาท

15. มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี บาท

16. มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร บาท

17. มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม บาท

18. มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมูิ บาท

19. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย บาท

20. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ บาท

21. มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี บาท

22. มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี บาท

23. มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม บาท

24. มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา บาท

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

22,060,240,000.00     

-   

71,748,783,100 73,819,356,800                 

1,043,853,600 1,124,000,000                  

111,883,700           

116,061,800           

341,663,200           

200,106,500           

359,760,900           

280,411,600           

252,569,000           

233,739,400           

913,694,600           

630,703,800           

1,572,179,700         

752,111,500           

182,175,400           

240,477,900           

527,597,100           

96,521,700             

364,741,300           

432,875,100           

304,284,400           

101,260,700           

308,336,100           

336,922,400           

248,934,400           

226,380,500           



25. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช บาท

26. มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ บาท

27. มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา บาท

28. มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์ บาท

29. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร บาท

30. มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา บาท

31. มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม บาท

32. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี บาท

33. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ บาท

34. มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต บาท

35. มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม บาท

36. มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา บาท

37. มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ บาท

38. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ บาท

39. มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี บาท

40. มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง บาท

41. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย บาท

42. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทมุธานี บาท

43. มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ บาท

44. มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร บาท

45. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา บาท

46. มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา บาท

47. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี บาท

48. มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์ บาท

49. มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ บาท

50. มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี บาท

51. มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ บาท

52. มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี บาท

53. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ บาท

54. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก บาท

55. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี บาท

56. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร บาท

57. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ บาท

396,305,300           

248,074,400           

281,648,600           

324,439,500           

330,113,700           

272,299,100           

355,348,300           

251,701,300           

231,754,700           

246,102,800           

238,271,300           

228,028,400           

248,062,200           

265,007,300           

93,663,000             

217,531,000           

107,831,800           

314,212,200           

251,785,600           

322,354,900           

351,830,100           

262,374,000           

325,746,400           

420,336,700           

262,633,500           

345,299,700           

199,485,500           

392,795,800           

797,017,800           

514,112,600           

377,121,000           

379,770,700           

403,919,900           
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58. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา บาท

59. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั บาท

60. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ บาท

61. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน บาท

หน่วยงานในกาํกบั บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บาท

2. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บาท

3. มหาวทิยาลยัขอนแก่น บาท

4. มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ บาท

5. มหาวทิยาลยัทกัษณิ บาท

6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี บาท

7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื บาท

8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี บาท

9. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ บาท

10. มหาวทิยาลยับูรพา บาท

11. มหาวทิยาลยัพะเยา บาท

12. มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั บาท

13. มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั บาท

14. มหาวทิยาลยัมหดิล บาท

15. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ บาท

16. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง บาท

17. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ บาท

18. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ บาท

19. มหาวทิยาลยัศิลปากร บาท

20. มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ บาท

21. มหาวทิยาลยัสวนดสุติ บาท

22. สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย บาท

23. สถาบนัดนตรกีลัยาณิวฒันา บาท

24. สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา บาท

25. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั บาท

26. สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ บาท

27. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

28. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

29. สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ บาท

592,694,100           

506,571,300           

757,047,200           

4,190,223,400         

3,431,115,500         

811,555,600           

51,073,122,200        

1,090,000,000          

745,783,700           

1,065,055,700         

3,945,088,300         

4,687,927,200         

2,828,600,600         

1,196,427,300         

1,476,642,700         

907,716,800           

260,698,500           

9,616,880,700         

726,543,600           

572,851,200           

710,610,800           

2,753,335,500         

912,356,200           

986,671,600           

582,072,600           

122,039,700           

1,419,868,100         

4,494,436,500         

1,435,500,300         

350,788,300           

30,567,700             

76,551,300             

87,408,100             

128,310,300           

15,000,000             

1,331,050,000         

1,075,000,000         
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องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) บาท

2. สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) บาท

3. สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) บาท

4. สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) บาท

5. สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้ (องคก์ารมหาชน) บาท

6. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

7. สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

685,994,600            

34,000,000             

69,109,500             

98,769,100             

42,454,200             

171,358,000           

172,988,900           

24,000,000             

94,103,600             

37,211,300             

10,000,000             
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2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

72,792.6367    81,401.7208    84,958.8430    87,862.4712    

71,748.7831    80,187.7208    83,619.8430    86,388.4712    

12,086.1596    12,128.5332    12,633.1945    12,769.8544    

696.3151       668.4280       669.8022       634.4712       

58,966.3084    67,390.7596    70,316.8464    72,984.1457    

-                 -                 -                 -                 

1,043.8536 1,214.0000 1,339.0000 1,474.0000 

1,020.0000     1,214.0000     1,339.0000     1,474.0000     

23.8536         -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 10.0000          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 1,124.0000      

      - เงนิรายได ้ 1,114.0000      

      - งบเงนิอดุหนุน 61,484.1578     

รวมทัง้สิ้น 74,943.3568     

เงนิงบประมาณ 73,819.3568     

      - งบบุคลากร 11,700.0594     

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 635.1396        
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

329.5524        359.6435        378.6930        399.8754        

329.5524        359.6435        378.6930        399.8754        

322.5717       352.6652       371.7147       392.8971       

6.9807          6.9783          6.9783          6.9783          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 6.9783           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 341.6632         

เงนิงบประมาณ 341.6632         

      - งบบุคลากร 334.6849        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม 

ปี 2562 ปี 2563

329,552,400 341,663,200            



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 341,663,200 บาท

1. งบบคุลากร 334,684,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 319,726,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 296,386,400           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 23,339,800             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,773,400              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12,185,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 6,978,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,978,300              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 5,780,600              บาท

(2) เงนิอืน่ๆ ทีก่ฎหมายกาํหนดใหจ่้ายควบกบัค่าจา้งช ัว่คราว

    ทีป่ฏบิตังิานในต่างประเทศ 651,100                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บั 87,400                  บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 436,500                บาท

(5) กองทนุเงนิทดแทน 18,600                  บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 4,100 บาท

126



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

193.0812        234.7978        248.1381        261.4106        

193.0812        234.7978        248.1381        261.4106        

191.5782       233.1923       246.5031       259.7756       

1.5030          1.6055          1.6350          1.6350          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

กรมวทิยาศาสตรบ์ริการ

 ปี 2562  ปี 2563

193,081,200 200,106,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 200.1065         

เงนิงบประมาณ 200.1065         

      - งบบุคลากร 198.5375        

      - งบดาํเนินงาน 1.5690           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 200,106,500 บาท

1. งบบคุลากร 198,537,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 155,814,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 139,798,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 16,015,800             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 42,723,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,569,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,569,000              บาท

(1) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,489,500              บาท

(2) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 79,500                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

116.2354        117.7781        124.0051        130.5839        

116.2354        117.7781        124.0051        130.5839        

115.2724       116.8376       123.0646       129.6434       

0.9630          0.9405          0.9405          0.9405          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

-   -   

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานการวจิยัแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

116,235,400 111,883,700            

      - งบดาํเนินงาน 0.9405           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 111.8837         

เงนิงบประมาณ 111.8837         

      - งบบุคลากร 110.9432        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 111,883,700 บาท

1. งบบคุลากร 110,943,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 84,571,400             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 75,644,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,927,300              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 26,371,800             บาท

2. งบดาํเนินงาน 940,500                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 940,500                บาท

(1) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 897,800                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุทดแทน 42,700                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

115.4818        122.4861        129.2792        136.4625        

115.4818        122.4861        129.2792        136.4625        

113.7170       120.4237       127.2168       134.4001       

1.7648          2.0624          2.0624          2.0624          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานปรมาณูเพื่อสนัติ

ปี 2562 ปี 2563

115,481,800 116,061,800            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 116.0618         

เงนิงบประมาณ 116.0618         

      - งบบุคลากร 113.9994        

      - งบดาํเนินงาน 2.0624           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 116,061,800 บาท

1. งบบคุลากร 113,999,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 93,213,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 85,800,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,412,900              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 20,785,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,062,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,062,400              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,228,700              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 833,700                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

248.9260        263.8494        275.7393        288.2727        

248.9260        263.8494        275.7393        288.2727        

211.7376       227.3620       239.2519       251.7853       

37.1884         36.4874         36.4874         36.4874         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 36.4874          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 252.5690         

เงนิงบประมาณ 252.5690         

      - งบบุคลากร 216.0816        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัวทิยาลยัชมุชน

ปี 2562 ปี 2563

248,926,000 252,569,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 252,569,000 บาท

1. งบบคุลากร 216,081,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 131,863,500           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 131,474,600            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 388,900                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 84,218,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 36,487,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 36,487,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 447,000                บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 56,100                  บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ (ภาคใต)้ 774,000                บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตังิาน

    ในเขตพื้นทีพ่เิศษ (ภาคใต)้ 2,184,000              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 9,115,200              บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 19,638,200             บาท

(7) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 590,400                บาท

(8) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 796,800                บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,885,700              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

219.1675        244.2078        258.4841        273.1971        

219.1675        244.2078        258.4841        273.1971        

52.7653         51.6425         54.9606         58.0579         

6.1650          10.3025         10.3248         10.3485         

160.2372       182.2628       193.1987       204.7907       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 10.2820          

      - งบเงนิอดุหนุน 174.2234        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 233.7394         

เงนิงบประมาณ 233.7394         

      - งบบุคลากร 49.2340          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์

ปี 2562 ปี 2563

219,167,500 233,739,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 233,739,400 บาท

1. งบบคุลากร 49,234,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 37,469,200             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 34,137,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,331,700              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,486,400              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,278,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,282,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,282,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,104,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 8,827,200              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 333,000                บาท

(4) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 17,800                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 174,223,400           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 174,223,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 174,223,400            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

318.7219        377.2992        394.0651        411.7537        

318.7219        377.2992        394.0651        411.7537        

105.9801        102.2315        108.4538        115.1771        

5.6580           9.8283           9.8283           9.8283           

207.0838        265.2394        275.7830        286.7483        

-   -   -   -   

-                  -                  -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ -                   

      - งบดาํเนนิงาน 9.8283            

      - งบเงนิอดุหนุน 255.1013         

รวมทัง้สิ้น 359.7609         

เงนิงบประมาณ 359.7609         

      - งบบคุลากร 94.8313          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

มหาวิทยาลยันครพนม

ปี 2562 ปี 2563

318,721,900               359,760,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 359,760,900 บาท

1. งบบคุลากร 94,831,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 79,254,600             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 72,029,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,225,300              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 518,900                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,057,800             บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,828,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,828,300              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 192,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 4,279,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 388,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 4,063,200              บาท

(5) คาตอบแทนเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 388,800                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 491,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุทดแทน 25,300                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 255,101,300           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 255,101,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 255,101,300            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

248.7525        292.2601        304.6951        317.7467        

248.7525        292.2601        304.6951        317.7467        

93.1676         99.4052         105.3696       111.6918       

32.4076         31.0920         31.0920         31.0920         

123.1773       161.7629       168.2335       174.9629       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 31.0920          

      - งบเงนิอดุหนุน 155.5412        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 280.4116         

เงนิงบประมาณ 280.4116         

      - งบบุคลากร 93.7784          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์

ปี 2562 ปี 2563

248,752,500 280,411,600            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 280,411,600 บาท

1. งบบคุลากร 93,778,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 93,778,400             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 85,535,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,243,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 31,092,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 31,092,000             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 9,121,200              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,180,800              บาท

(3) ค่าตอบแทนกาํลงัคนทางดา้นสาธารณสุข 468,000                บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดั   

    ชายแดนภาคใต ้ 20,322,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 155,541,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 155,541,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 155,541,200            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,568.3007 1,641.2250 1,713.4812 1,789.1034 

1,568.3007 1,641.2250 1,713.4812 1,789.1034 

380.0637       396.4411       420.2275       445.4412       

40.2571         33.0391         33.0391         33.0391         

1,147.9799     1,211.7448     1,260.2146     1,310.6231     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 33.0391          

      - งบเงนิอดุหนุน 1,165.1396      

รวมทัง้สิ้น 1,572.1797      

เงนิงบประมาณ 1,572.1797      

      - งบบุคลากร 374.0010        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยันเรศวร

ปี 2562 ปี 2563

1,568,300,700                 1,572,179,700          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,572,179,700 บาท

1. งบบคุลากร 374,001,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 315,020,100           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 301,266,000            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,754,100             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 31,065,600             บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 27,915,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 33,039,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,039,100             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 1,165,139,600         บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,165,139,600         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,165,139,600         บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

712.3725        807.6512        843.8562        879.1149        

712.3725        807.6512        843.8562        879.1149        

194.5798       230.8289       244.1947       255.7008       

18.0216         5.8444          5.8444          5.8444          

499.7711       570.9779       593.8171       617.5697       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

ปี 2562 ปี 2563

712,372,500 752,111,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 752.1115         

เงนิงบประมาณ 752.1115         

      - งบบุคลากร 197.2498        

      - งบดาํเนินงาน 5.8444           

      - งบเงนิอดุหนุน 549.0173        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 752,111,500 บาท

1. งบบคุลากร 197,249,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 184,813,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 178,499,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,313,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 9,777,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,659,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,844,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,844,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนกาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 612,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษตาํแหน่งนติกิร 36,000                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,355,200              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 32,400                  บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,478,400              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 318,000                บาท

(7) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 12,400                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 549,017,300           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 549,017,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 549,017,300            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

899.1609        955.5719        999.4681        1,045.4843 

899.1609        955.5719        999.4681        1,045.4843 

338.5814       306.7176       324.9346       344.2446       

9.9333          6.8754          6.8754          6.8754          

550.6462       641.9789       667.6581       694.3643       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 6.8754           

      - งบเงนิอดุหนุน 617.2874        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 913.6946         

เงนิงบประมาณ 913.6946         

      - งบบุคลากร 289.5318        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ปี 2562 ปี 2563

899,160,900 913,694,600            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 913,694,600 บาท

1. งบบคุลากร 289,531,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 286,430,900           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 256,163,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 30,267,300             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,100,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 6,875,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,875,400              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 144,000                บาท

(2) เงนิสมทบประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 1,497,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 5,134,800              บาท

(4) เงนิกองทนุประกนัสงัคม 99,000                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 617,287,400           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 617,287,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร #REF! บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

644.1291       662.0442       695.0289       729.7476       

644.1291       662.0442       695.0289       729.7476       

373.5624 354.9528 376.0376 398.3804 

26.8984        9.5940         9.5940         9.5940         

243.6683 297.4974 309.3973 321.7732 

-                -                -                -                

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ปี 2562 ปี 2563

644,129,100                  630,703,800           

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 630.7038        

เงนิงบประมาณ 630.7038        

      - งบบุคลากร 335.0546       

      - งบดาํเนินงาน 9.5940          

      - งบเงนิอดุหนุน 286.0552       

      - งบรายจ่ายอื่น -                 

เงนินอกงบประมาณ -                 



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 630,703,800 บาท

1. งบบคุลากร 335,054,600          บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 334,591,400          บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 319,499,200          บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,092,200           บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 463,200               บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,594,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,594,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 2,226,000             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 319,300               บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 10,100                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 2,601,600             บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษของผูป้ฏบิตัริาชการ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 336,000               บาท

(6) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 12,000                บาท

(7)  เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 739,200               บาท

(8) ค่าตอบแทนรายเดอืนผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 739,200               บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 9,000                  บาท

(10) ค่าตอบแทนรายเดอืนผูบ้รหิารทีม่วีาระ 2,601,600             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 286,055,200          บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 286,055,200          บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 286,055,200          บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

563.9481        598.7604        616.2411        -                 

563.9481        598.7604        616.2411        -                 

230.4595        244.4944        251.8293        -                 

29.8570         31.6752         32.6254         -                 

303.6316        322.5908        331.7864        -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบบุคลากร 247.6700         

      - งบดาํเนินงาน 15.8122          

      - งบเงนิอดุหนุน 264.1149         

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี

ปี 2562 ปี 2563

563,948,100 527,597,100            

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

รวมทัง้สิ้น 527.5971         

เงนิงบประมาณ 527.5971         

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 527,597,100 บาท

1. งบบคุลากร 247,670,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 237,818,400           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 209,287,000            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 28,531,400             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 9,851,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 15,812,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,812,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 4,132,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,110,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 594,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 8,497,200              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 739,200                บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูบ้รหิารไม่มวีาระ 739,200                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 264,114,900           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 264,114,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 264,114,900            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

90.2913         100.6683        105.0067        109.5461        

90.2913         100.6683        105.0067        109.5461        

24.2063         22.8790         24.2518         25.7069         

4.9548          3.6480          3.6480          3.6480          

61.1302         74.1413         77.1069         80.1912         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 3.6480           

      - งบเงนิอดุหนุน 71.2897          

รวมทัง้สิ้น 96.5217          

เงนิงบประมาณ 96.5217          

      - งบบุคลากร 21.5840          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัเทคโนโลยปีทมุวนั

ปี 2562 ปี 2563

90,291,300 96,521,700             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 96,521,700 บาท

1. งบบคุลากร 21,584,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 21,584,000             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 18,899,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,684,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,648,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,648,000              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยั 3,648,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 71,289,700             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 71,289,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 71,289,700             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

178.0654        189.8083        197.8029        206.1770        

178.0654        189.8083        197.8029        206.1770        

57.7505         60.6015         63.7789         67.1430         

12.7506         8.3723          8.3723          8.3723          

107.5643       120.8345       125.6517       130.6617       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี

ปี 2562 ปี 2563

178,065,400 182,175,400            

      - งบบุคลากร 57.6005          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 182.1754         

      - งบเงนิอดุหนุน 116.2026        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนิงบประมาณ 182.1754         

      - งบดาํเนินงาน 8.3723           

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 182,175,400 บาท

1. งบบคุลากร 57,600,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 51,067,000             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 46,705,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,361,500              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,780,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,752,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,372,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,372,300              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 480,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,075,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 6,600,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 207,000                บาท

(5) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 10,100                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 116,202,600           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 116,202,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 116,202,600            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

198.4112        254.8221        265.3433        276.3440        

198.4112        254.8221        265.3433        276.3440        

63.9673         64.1308         67.3947         70.8480         

9.9420 9.2607 9.2607 9.2607 

124.5019        181.4306        188.6878        196.2353        

-                 -                 -                 -                 

-   -   -   -   เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 7.9647           

      - งบเงนิอดุหนุน 174.4525         

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

รวมทัง้สิ้น 240.4779         

เงนิงบประมาณ 240.4779         

      - งบบคุลากร 58.0607          

-   -   

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร

ปี 2562 ปี 2563

198,411,200 240,477,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 240,477,900 บาท

1. งบบคุลากร 58,060,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 46,183,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 42,690,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,492,900              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,024,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,852,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 7,964,700              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,964,700              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 552,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนฯขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 43,900                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,501,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,165,600              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 134,400                บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 134,400                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 414,000                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 18,800                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 174,452,500           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 174,452,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 174,452,500            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

312.9916        318.1153        332.3256        344.2040        

312.9916        318.1153        332.3256        344.2040        

64.2935         59.6325         62.7780         66.1086         

11.2574         9.8034          9.3534          7.6568          

237.4407       248.6794       260.1942       270.4386       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

ปี 2562 ปี 2563

312,991,600 304,284,400            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 8.5880           

      - งบเงนิอดุหนุน 239.2079        

รวมทัง้สิ้น 304.2844         

เงนิงบประมาณ 304.2844         

      - งบบุคลากร 56.4885          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 304,284,400 บาท

1. งบบคุลากร 56,488,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 51,410,400             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 46,209,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,201,300              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 748,100                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,330,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,588,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,588,000              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,690,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 636,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,271,200              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 403,200                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 403,200                บาท

(6) เงนิสมทบประกนัสงัคม 175,500                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,900 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 239,207,900           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 239,207,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 239,207,900            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

97.8121         109.5655        111.5645        118.9231        

97.8121         109.5655        111.5645        118.9231        

19.9126         19.5167         20.6691         21.8907         

3.8406          6.5317          6.7581          7.4324          

74.0589         83.5171         84.1373         89.6000         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภมิู

ปี 2562 ปี 2563

97,812,100 101,260,700            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 101.2607         

เงนิงบประมาณ 101.2607         

      - งบบุคลากร 18.4292          

      - งบดาํเนินงาน 4.0419           

      - งบเงนิอดุหนุน 78.7896          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 101,260,700 บาท

1. งบบคุลากร 18,429,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 10,945,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 10,945,500             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 306,400                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,177,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 4,041,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,041,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 396,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 2,756,400              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 321,600                บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 321,600                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 234,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 12,300                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 78,789,600             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 78,789,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 78,789,600             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

344.8390        379.3602        394.6156        410.5367        

344.8390        379.3602        394.6156        410.5367        

57.8809         60.6179         63.6461         66.8508         

9.8652          9.8350          9.8350          9.8350          

277.0929       308.9073       321.1345       333.8509       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.8350           

      - งบเงนิอดุหนุน 297.1503        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 364.7413         

เงนิงบประมาณ 364.7413         

      - งบบุคลากร 57.7560          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

ปี 2562 ปี 2563

344,839,000 364,741,300            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 364,741,300 บาท

1. งบบคุลากร 57,756,000            บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจาํ 49,892,900            บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 45,672,900            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,220,000             บาท

1.2 คา่จา้งชัว่คราว 1,596,900             บาท

1.3 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 6,266,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,835,000             บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,835,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 648,000               บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 4,130,400             บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,996,000             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 388,800               บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 388,800               บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 270,000               บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 13,000                 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 297,150,300          บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 297,150,300          บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 297,150,300           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

433.0212        451.0779        470.0932        489.9586        

433.0212        451.0779        470.0932        489.9586        

88.9370         84.9614         89.7289         94.7766         

11.1630         9.9216          9.9216          9.9216          

332.9212       356.1949       370.4427       385.2604       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

ปี 2562 ปี 2563

433,021,200 432,875,100            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 432.8751         

เงนิงบประมาณ 432.8751         

      - งบบุคลากร 80.4584          

      - งบดาํเนินงาน 9.9216           

      - งบเงนิอดุหนุน 342.4951        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 432,875,100 บาท

1. งบบคุลากร 80,458,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 70,294,700             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,030,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,133,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,921,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,921,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 552,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,576,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,374,400              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 993,600                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 993,600                บาท

(6) ค่าตอบแทนวชิาชพีการศึกษาพเิศษ 60,000                  บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 360,000                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 12,000                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 342,495,100           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 342,495,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 342,495,100            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

243.7688        260.6567        271.3575        282.5597        

243.7688        260.6567        271.3575        282.5597        

76.1044         78.1985         82.0383         86.1050         

10.1088         9.7388          9.7388          9.7388          

157.5556       172.7194       179.5804       186.7159       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.5521           

      - งบเงนิอดุหนุน 167.1758        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 248.9344         

เงนิงบประมาณ 248.9344         

      - งบบุคลากร 72.2065          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี

ปี 2562 ปี 2563

243,768,800 248,934,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 248,934,400 บาท

1. งบบคุลากร 72,206,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 65,816,100             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 62,371,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,444,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,274,500              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,115,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,552,100              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,552,100              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 936,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,494,400              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 724,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,427,200              บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 724,800                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 234,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 10,900                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 167,175,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 167,175,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 167,175,800            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

219.6028        247.5805        256.3876        266.4907        

219.6028        247.5805        256.3876        266.4907        

53.0861         48.7615         47.9386         46.8687         

10.8801         10.8066         10.8066         10.8066         

155.6366       188.0124       197.6424       208.8154       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี

ปี 2562 ปี 2563

219,602,800 226,380,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 226.3805         

เงนิงบประมาณ 226.3805         

      - งบบุคลากร 48.4962          

      - งบดาํเนินงาน 8.8425           

      - งบเงนิอดุหนุน 169.0418        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 226,380,500 บาท

1. งบบคุลากร 48,496,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 41,030,600             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 36,289,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,741,500              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,238,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,227,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,842,500              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,842,500              บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 73,500                  บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 1,512,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 3,300,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,300,000              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 201,600                บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 201,600                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 243,000                บาท

(8) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 10,800                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 169,041,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 169,041,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 169,041,800            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

299.5174        322.1092        335.2027        348.8858        

299.5174        322.1092        335.2027        348.8858        

67.3234         70.5515         74.0504         77.7551         

8.4678          8.5509          8.5509          8.5509          

223.7262       243.0068       252.6014       262.5798       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบดาํเนินงาน 8.5509           

เงนินอกงบประมาณ -                  

รวมทัง้สิ้น 308.3361         

      - งบเงนิอดุหนุน 232.5384        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนิงบประมาณ 308.3361         

      - งบบุคลากร 67.2468          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

ปี 2562 ปี 2563

299,517,400 308,336,100            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 308,336,100 บาท

1. งบบคุลากร 67,246,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 57,920,000             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 54,989,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,930,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,168,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,158,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,550,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,550,900              บาท

(1) เงนิค่าทีพ่กัผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ 1,632,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,218,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,084,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 134,400                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 134,400                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 333,000                บาท

(7) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 14,700                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 232,538,400           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 232,538,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 232,538,400            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

303.3449        351.0482        365.8699        381.4012        

303.3449        351.0482        365.8699        381.4012        

116.6796       117.9511       124.0761       130.5628       

10.9512         10.8730         10.8730         10.8730         

175.7141       222.2241       230.9208       239.9654       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา

ปี 2562 ปี 2563

303,344,900 336,922,400            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 336.9224         

เงนิงบประมาณ 336.9224         

      - งบบุคลากร 112.1875        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 10.8730          

      - งบเงนิอดุหนุน 213.8619        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 336,922,400 บาท

1. งบบคุลากร 112,187,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจาํ 103,746,900           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 97,666,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,080,500              บาท

1.2 คา่จา้งชัว่คราว 1,424,900              บาท

1.3 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 7,015,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,873,000             บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,873,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,200,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัครูการศึกษาพเิศษ 270,000                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 926,400                บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 792,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,458,400              บาท

(6) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,928,800              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 283,500                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 13,900                 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 213,861,900           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 213,861,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 213,861,900           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

275.6016        297.5220        313.9046        331.2641        

275.6016        297.5220        313.9046        331.2641        

90.2914         87.7032         92.2400         97.0430         

10.0290         12.3898         12.3898         12.3898         

175.2812       197.4290       209.2748       221.8313       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 12.3898          

      - งบเงนิอดุหนุน 186.2538        

รวมทัง้สิ้น 281.6486         

เงนิงบประมาณ 281.6486         

      - งบบุคลากร 83.0050          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช

ปี 2562 ปี 2563

275,601,600 281,648,600            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 281,648,600 บาท

1. งบบคุลากร 83,005,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 74,052,600             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 68,377,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,675,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,682,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,269,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,389,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,389,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 780,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 5,134,800              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 20,400                  บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,530,000              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 806,400                บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 806,400                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 297,000                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 14,800                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 186,253,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 186,253,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 186,253,800            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

295.3652        334.2559        348.5220        363.2885        

295.3652        334.2559        348.5220        363.2885        

80.5086         79.0782         83.4957         88.0197         

9.8826          8.9628          8.9628          8.9628          

204.9740       246.2149       256.0635       266.3060       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 8.9628           

      - งบเงนิอดุหนุน 236.7451        

รวมทัง้สิ้น 324.4395         

เงนิงบประมาณ 324.4395         

      - งบบุคลากร 78.7316          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์

ปี 2562 ปี 2563

295,365,200 324,439,500            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 324,439,500 บาท

1. งบบุคลากร 78,731,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 70,298,800             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 65,590,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,708,700               บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,246,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,186,000              บาท

2. งบดําเนินงาน 8,962,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,962,800              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,345,200               บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ 3,307,200               บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ 2,971,200               บาท

(4)  เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ 523,200                 บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ 523,200                 บาท

(6) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 279,000                 บาท

(7) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 13,800                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 236,745,100            บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 236,745,100            บาท

1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 236,745,100            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

375.5910        413.0916        430.6432        448.9963        

375.5910        413.0916        430.6432        448.9963        

90.7260         93.0508         98.3817         104.0254       

11.2788         14.5248         14.5248         14.5248         

273.5862       305.5160       317.7367       330.4461       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

ปี 2562 ปี 2563

375,591,000 396,305,300            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 396.3053         

เงนิงบประมาณ 396.3053         

      - งบบุคลากร 88.0151          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 14.5248          

      - งบเงนิอดุหนุน 293.7654        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 396,305,300 บาท

1. งบบคุลากร 88,015,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 78,244,400             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 73,243,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,000,900              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,246,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,523,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 14,524,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,524,800             บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้น 840,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 5,850,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 5,700,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 1,060,800              บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 724,800                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 333,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 16,200                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 293,765,400           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 293,765,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 293,765,400           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

228.1053        258.6984        269.4099        280.6168        

228.1053        258.6984        269.4099        280.6168        

68.9564         71.8439         75.5474         79.4660         

10.0026         10.1249         10.1249         10.1249         

149.1463       176.7296       183.7376       191.0259       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.9197           

      - งบเงนิอดุหนุน 169.9912        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 248.0744         

เงนิงบประมาณ 248.0744         

      - งบบุคลากร 68.1635          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์

ปี 2562 ปี 2563

228,105,300 248,074,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 248,074,400 บาท

1. งบบคุลากร 68,163,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 58,286,900             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 56,861,900             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,425,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,235,400              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,641,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,919,700              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,919,700              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 522,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารแบบมวีาระ 7,815,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 604,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 604,800                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 355,900                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 16,600                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 169,991,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 169,991,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 169,991,200            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

333.1297        370.1431        386.0526        400.2804        

333.1297        370.1431        386.0526        400.2804        

90.3435         89.1453         93.8836         98.9280         

10.5300         16.3400         16.9249         15.2065         

232.2562       264.6578       275.2441       286.1459       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

ปี 2562 ปี 2563

333,129,700 355,348,300            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 10.5769          

      - งบเงนิอดุหนุน 260.2156        

รวมทัง้สิ้น 355.3483         

เงนิงบประมาณ 355.3483         

      - งบบุคลากร 84.5558          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 355,348,300 บาท

1. งบบคุลากร 84,555,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 81,503,200             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 76,590,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,913,100              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,371,500              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,681,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,576,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,576,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,104,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,808,800              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 873,600                บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 873,600                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,808,800              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 103,500                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 4,600 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 260,215,600           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 260,215,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 260,215,600            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

225.5346        262.5148        273.8338        285.6834        

225.5346        262.5148        273.8338        285.6834        

72.8961         75.7707         80.0176         84.5121         

9.6546          9.9399          9.9399          9.9399          

142.9839       176.8042       183.8763       191.2314       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.9399           

      - งบเงนิอดุหนุน 170.0040        

รวมทัง้สิ้น 251.7013         

เงนิงบประมาณ 251.7013         

      - งบบุคลากร 71.7574          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา

ปี 2562 ปี 2563

225,534,600 251,701,300            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 251,701,300 บาท

1. งบบคุลากร 71,757,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 61,010,100             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 56,535,900             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,474,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,931,400              บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 7 อตัรา 1,931,400              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,815,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,939,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,939,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 816,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,658,800              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,508,800              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 796,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 792,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 351,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุทดแทน 17,300                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 170,004,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 170,004,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 170,004,000           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

273.8943        351.0278        368.4031        383.4521        

273.8943        351.0278        368.4031        383.4521        

77.2801         76.8716         83.8247         88.0368         

10.9111         10.8313         10.8313         10.8313         

185.7031       263.3249       273.7471       284.5840       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 10.8313          

      - งบเงนิอดุหนุน 247.8690        

รวมทัง้สิ้น 330.1137         

เงนิงบประมาณ 330.1137         

      - งบบุคลากร 71.4134          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม

ปี 2562 ปี 2563

273,894,300 330,113,700            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 330,113,700 บาท

1. งบบุคลากร 71,413,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 58,434,600             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 53,923,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,510,900               บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,064,300              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,914,500              บาท

2. งบดําเนินงาน 10,831,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,831,300             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,536,000               บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษที่ไดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 512,400                 บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัครูการศึกษาพเิศษ 90,000                  บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ 3,636,000               บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่มวีาระ 3,165,600               บาท

(6) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาะ 724,800                 บาท

(7) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารที่ไม่มวีาระ 724,800                 บาท

(8) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 423,000                 บาท

(9) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 18,700                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 247,869,000            บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 247,869,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 247,869,000            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

251.4597        283.5732        295.3655        307.7008        

251.4597        283.5732        295.3655        307.7008        

73.6328         72.3862         76.1661         80.1685         

11.0184         9.3610          9.3610          9.3610          

166.8085       201.8260       209.8384       218.1713       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 194.1218        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนิงบประมาณ 272.2991         

      - งบบุคลากร 68.8163          

      - งบดาํเนินงาน 9.3610           

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 272.2991         

ปี 2562 ปี 2563

251,459,700 272,299,100            

-   -   

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 272,299,100 บาท

1. งบบคุลากร 68,816,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 62,576,600             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 61,131,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,445,100              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,037,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,201,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,361,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,361,000              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 384,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,449,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 7,281,600              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 234,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 11,800                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 194,121,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 194,121,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 194,121,800            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

224.7640        248.3847        258.9609        270.0218        

224.7640        248.3847        258.9609        270.0218        

57.8010         60.3935         63.7994         67.4032         

9.7737 8.7339 8.7339 8.7339 

157.1893        179.2573        186.4276        193.8847        

-                 -                 -                 -                 

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 8.7339           

      - งบเงนิอดุหนุน 172.3628         

รวมทัง้สิ้น 238.2713         

เงนิงบประมาณ 238.2713         

      - งบบคุลากร 57.1746          

-   -   

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์

ปี 2562 ปี 2563

224,764,000 238,271,300            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 238,271,300 บาท

1. งบบคุลากร 57,174,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 48,485,400             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 44,513,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,972,300              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 944,100                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,745,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,733,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,733,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 588,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,456,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,456,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 470,400                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 470,400                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 279,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 14,100                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 172,362,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 172,362,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 172,362,800            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

แผนบคุลากรภาครฐั บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

228.0932        237.4455        247.2978        257.6060        

228.0932        237.4455        247.2978        257.6060        

62.9157         64.3323         67.7707         71.4085         

12.8778         12.7655         12.7655         12.7655         

152.2997        160.3477        166.7616        173.4320        

-                 -                 -                 -                 

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูกต็

ปี 2562 ปี 2563

228,093,200 228,028,400            

-   -   

228,028,400 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 228.0284         

เงนิงบประมาณ 228.0284         

      - งบบคุลากร 61.0824          

      - งบดาํเนินงาน 12.7655          

      - งบเงนิอดุหนุน 154.1805         

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 228,028,400 บาท

1. งบบคุลากร 61,082,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 48,644,200             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 47,002,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,641,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,151,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,287,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,765,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,765,500             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,632,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 537,600                บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 537,600                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 5,056,400              บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,525,600              บาท

(6)  เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 456,000                บาท

(7)  เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 20,300                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 154,180,500           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 154,180,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 154,180,500            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

234.8507        277.6755        284.0341        290.6471        

234.8507        277.6755        284.0341        290.6471        

101.7007       99.9360         99.9360         99.9360         

9.1602          12.7404         12.7404         12.7404         

123.9898       164.9991       171.3577       177.9707       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

ปี 2562 ปี 2563

234,850,700 231,754,700            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 231.7547         

เงนิงบประมาณ 231.7547         

      - งบบุคลากร 95.0096          

      - งบดาํเนินงาน 8.0693           

      - งบเงนิอดุหนุน 128.6758        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 231,754,700 บาท

1. งบบคุลากร 95,009,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 82,615,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 79,210,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,405,100              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 920,000                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 11,474,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,069,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,069,300              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 288,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 470,400                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 6,452,400              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 470,400                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 369,000                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายกองทนุเงนิทดแทน 19,100                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 128,675,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 128,675,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 128,675,800            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

220.9227        257.1701        322.5156        277.9137        

220.9227        257.1701        322.5156        277.9137        

70.4762         72.3230         131.2941       80.0629         

10.8300         10.5372         10.5372         10.5372         

139.6165       174.3099       180.6843       187.3136       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 10.5372          

      - งบเงนิอดุหนุน 168.1807        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 246.1028         

เงนิงบประมาณ 246.1028         

      - งบบุคลากร 67.3849          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

ปี 2562 ปี 2563

220,922,700 246,102,800            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 246,102,800 บาท

1. งบบคุลากร 67,384,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 61,073,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 55,680,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,392,900              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 623,400                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,688,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,537,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,537,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 384,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 64,700                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 2,911,200              บาท

(4) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ (ส.ป.พ.) 2,817,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 2,725,200              บาท

(6) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 724,800                บาท

(7) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 657,600                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 241,500                บาท

(9)  เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 11,200                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 168,180,700           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 168,180,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 168,180,700            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

90.1503         101.5753        106.6567        129.3427        

90.1503         101.5753        106.6567        129.3427        

14.1811         15.5639         16.8440         18.0440         

3.6600          4.2987          4.2987          4.2987          

72.3092         81.7127         85.5140         107.0000       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็

ปี 2562 ปี 2563

90,150,300 93,663,000             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 93.6630          

เงนิงบประมาณ 93.6630          

      - งบบุคลากร 13.3434          

      - งบดาํเนินงาน 4.4550           

      - งบเงนิอดุหนุน 75.8646          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 93,663,000 บาท

1. งบบคุลากร 13,343,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 6,310,800              บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 6,310,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,724,900              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,307,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 4,455,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,455,000              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 973,500                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 254,400                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 2,689,200              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 254,400                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 270,000                บาท

(6) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 13,500                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 75,864,600             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 75,864,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 75,864,600             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

207.8304        226.9119        236.7337        247.0178        

207.8304        226.9119        236.7337        247.0178        

59.9684         63.6979         67.3640         71.2462         

9.2268          9.1640          9.1640          9.1640          

138.6352       154.0500       160.2057       166.6076       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์

ปี 2562 ปี 2563

207,830,400 217,531,000            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 217.5310         

เงนิงบประมาณ 217.5310         

      - งบบุคลากร 60.2258          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.1640           

      - งบเงนิอดุหนุน 148.1412        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 217,531,000 บาท

1. งบบคุลากร 60,225,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 54,653,000             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 50,913,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,739,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,017,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,555,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,164,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,164,000              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,434,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,584,400              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 523,200                บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 523,200                บาท

(5) เงนิเพิม่พเิศษสาํสหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) 10,100                  บาท

(6) ค่าเช่าบา้น 900,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 180,000                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,700 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 148,141,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 148,141,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 148,141,200           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

211.9965        258.3845        268.9242        279.9398        

211.9965        258.3845        268.9242        279.9398        

57.2106         61.8700         64.9516         68.2108         

11.9676         10.0620         10.0620         10.0620         

142.8183       186.4525       193.9106       201.6670       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 10.0620          

      - งบเงนิอดุหนุน 179.2813        

รวมทัง้สิ้น 248.0622         

เงนิงบประมาณ 248.0622         

      - งบบุคลากร 58.7189          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี

ปี 2562 ปี 2563

211,996,500 248,062,200            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 248,062,200 บาท

1. งบบคุลากร 58,718,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 48,467,400             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 43,614,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,853,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,567,900              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,683,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,062,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,062,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 576,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 7,902,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 1,584,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 179,281,300           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 179,281,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 179,281,300            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

223.5537        284.4808        296.0510        308.1496        

223.5537        284.4808        296.0510        308.1496        

66.1871         68.4613         71.9773         75.6995         

9.4740          9.5668          9.5668          9.5668          

147.8926       206.4527       214.5069       222.8834       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง

ปี 2562 ปี 2563

223,553,700 265,007,300            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 9.5668           

      - งบเงนิอดุหนุน 190.3004        

รวมทัง้สิ้น 265.0073         

เงนิงบประมาณ 265.0073         

      - งบบุคลากร 65.1401          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 265,007,300 บาท

1. งบบุคลากร 65,140,100            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 58,229,600            บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 55,034,100            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,195,500              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,270,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,639,700              บาท

2. งบดําเนินงาน 9,566,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,566,800              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 480,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,628,800              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,494,400              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 859,200                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 859,200                บาท

(6) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 234,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 11,200                 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 190,300,400           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 190,300,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 190,300,400           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

212.5717        300.0953        318.1013        337.1872        

212.5717        300.0953        318.1013        337.1872        

96.2579         121.2336       128.5078       136.2182       

10.9284         8.0339          8.5160          9.0269          

105.3854       170.8278       181.0775       191.9421       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย

ปี 2562 ปี 2563

212,571,700 251,785,600            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 251.7856         

เงนิงบประมาณ 251.7856         

      - งบบุคลากร 92.1521          

      - งบดาํเนินงาน 10.1027          

      - งบเงนิอดุหนุน 149.5308        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 251,785,600 บาท

1. งบบคุลากร 92,152,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 80,543,400             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 76,734,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,809,100              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,893,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,715,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,102,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,102,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 648,000                บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,024,800              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,024,800              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 523,200                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 523,200                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 342,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 16,700                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 149,530,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 149,530,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 149,530,800            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

319.2469        335.9840        350.2347        365.1362        

319.2469        335.9840        350.2347        365.1362        

72.1940         75.8973         80.2161         84.7884         

11.0958         11.7889         11.7889         11.7889         

235.9571       248.2978       258.2297       268.5589       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทมุธานี

ปี 2562 ปี 2563

319,246,900 322,354,900            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 322.3549         

เงนิงบประมาณ 322.3549         

      - งบบุคลากร 71.8181          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 11.7889          

      - งบเงนิอดุหนุน 238.7479        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 322,354,900 บาท

1. งบบคุลากร 71,818,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 63,588,800             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 56,470,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,118,100              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,631,500              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,597,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,788,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,788,900             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 5,058,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 724,800                บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 724,800                บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,504,800              บาท

(5) ค่าเช่าบา้น 504,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 259,500                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 13,000                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 238,747,900           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 238,747,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 238,747,900            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

101.1927        110.0032        113.7391        118.1038        

101.1927        110.0032        113.7391        118.1038        

11.2661         11.7252         12.2567         12.8147         

3.7782          3.5070          3.5070          3.5070          

86.1484         94.7710         97.9754         101.7821       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ

ปี 2562 ปี 2563

101,192,700 107,831,800            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 107.8318         

เงนิงบประมาณ 107.8318         

      - งบบุคลากร 11.2188          

      - งบดาํเนินงาน 3.5070           

      - งบเงนิอดุหนุน 93.1060          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 107,831,800 บาท

1. งบบคุลากร 11,218,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 4,562,000              บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 4,562,000              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,656,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,507,000              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,507,000              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 72,000                  บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 508,800                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 2,689,200              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 225,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 12,000                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 93,106,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 93,106,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 93,106,000             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

276.4761        404.4482        419.3282        437.4338        

276.4761        404.4482        419.3282        437.4338        

88.9249         128.7470       133.0241       140.1026       

10.6253         10.6276         10.6276         10.6276         

176.9259       265.0736       275.6765       286.7036       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 10.9236          

      - งบเงนิอดุหนุน 213.9000        

รวมทัง้สิ้น 314.2122         

เงนิงบประมาณ 314.2122         

      - งบบุคลากร 89.3886          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร

ปี 2562 ปี 2563

276,476,100 314,212,200            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 314,212,200 บาท

1. งบบคุลากร 89,388,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 77,674,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 73,897,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,776,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,885,900              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,828,200              บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,923,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,923,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 288,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเพือ่การสูร้บ 8,300 บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,293,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,293,600              บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 792,000                บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 792,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 436,500                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุทดแทน 19,600                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 213,900,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 213,900,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 213,900,000            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

306.8214        339.0563        352.9671        367.5064        

306.8214        339.0563        352.9671        367.5064        

75.2853         79.4525         83.5356         87.8541         

9.5382          9.7771          9.7771          9.7771          

221.9979       249.8267       259.6544       269.8752       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา

ปี 2562 ปี 2563

306,821,400 325,746,400            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 325.7464         

เงนิงบประมาณ 325.7464         

      - งบบุคลากร 75.5917          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.7777           

      - งบเงนิอดุหนุน 240.3770        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 325,746,400 บาท

1. งบบคุลากร 75,591,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจาํ 62,660,100             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 58,999,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,660,600              บาท

1.2 คา่จา้งชัว่คราว 1,267,000              บาท

1.3 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 11,664,600             บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,777,700              บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,777,700              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 516,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารมวีาระ 4,204,800              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,936,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 336,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 336,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 427,500                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 21,400                 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 240,377,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 240,377,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 240,377,000           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

412.8112        438.4493        457.3979        477.2228        

412.8112        438.4493        457.3979        477.2228        

107.3344       111.4535       117.6883       124.2907       

10.4808         9.1498          9.1498          9.1498          

294.9960       317.8460       330.5598       343.7823       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

ปี 2562 ปี 2563

412,811,200 420,336,700            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 420.3367         

เงนิงบประมาณ 420.3367         

      - งบบุคลากร 105.5657        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.1498           

      - งบเงนิอดุหนุน 305.6212        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 420,336,700 บาท

1. งบบคุลากร 105,565,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 92,949,900             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 84,270,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,679,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,846,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,769,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,149,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,149,800              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 612,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,487,200              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,621,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 470,400                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 470,400                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 468,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 20,200                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 305,621,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 305,621,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 305,621,200           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

323.6580        361.7730        371.7348        382.2255        

323.6580        361.7730        371.7348        382.2255        

61.7226         59.1681         57.3900         55.6712         

9.6858          9.1084          9.1084          9.1084          

252.2496       293.4965       305.2364       317.4459       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี

ปี 2562 ปี 2563

323,658,000 351,830,100            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 351.8301         

เงนิงบประมาณ 351.8301         

      - งบบุคลากร 60.5135          

      - งบดาํเนินงาน 9.1084           

      - งบเงนิอดุหนุน 282.2082        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 351,830,100 บาท

1. งบบคุลากร 60,513,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 47,974,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 44,254,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,720,200              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 7,398,500              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,140,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,108,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,108,400              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 972,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 6,916,800              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารไม่มวีาระ 714,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 486,000                บาท

(5) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 19,600                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 282,208,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 282,208,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 282,208,200            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

253.2416        275.9483        287.6967        300.0023        

253.2416        275.9483        287.6967        300.0023        

86.7764         88.8795         93.6211         98.6395         

8.6442          11.5389         11.5389         11.5389         

157.8210       175.5299       182.5367       189.8239       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.1821           

      - งบเงนิอดุหนุน 168.7925        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 262.3740         

เงนิงบประมาณ 262.3740         

      - งบบุคลากร 84.3994          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุินทร์

ปี 2562 ปี 2563

253,241,600 262,374,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 262,374,000 บาท

1. งบบคุลากร 84,399,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 74,236,300             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 73,165,900             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,070,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 908,000                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,255,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,182,100              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,182,100              บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้น 888,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,499,200              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,096,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 672,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารไม่มวีาระ 672,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 337,500                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 17,400                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 168,792,500           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 168,792,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 168,792,500            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

183.1065        207.8803        216.4203        225.3578        

183.1065        207.8803        216.4203        225.3578        

56.9373         64.8871         67.9521         71.1956         

8.9217          6.3905          6.4014          6.4128          

117.2475        136.6026        142.0668        147.7494        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

ปี 2562 ปี 2563

183,106,500 199,485,500            

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 6.1461           

      - งบเงนิอดุหนุน 131.3487         

รวมทัง้สิ้น 199.4855         

เงนิงบประมาณ 199.4855         

      - งบบุคลากร 61.9907          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 199,485,500 บาท

1. งบบุคลากร 61,990,700             บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 54,458,700             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 49,603,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,855,500              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 997,500                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,534,500              บาท

2. งบดําเนินงาน 6,146,100              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,146,100              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 384,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ 5,030,400              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 150,000                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้ริหารไมม่วีาระ 336,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 234,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 11,700                  บาท

3. งบเงินอดุหนุน 131,348,700           บาท

3.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 131,348,700           บาท

1) ค่าใชจ้่ายบุคลากร 131,348,700           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

365.2184        405.0261        421.3576        438.4234        

365.2184        405.0261        421.3576        438.4234        

87.6743         88.6255         93.1155         97.8661         

6.7560          10.2735         10.2735         10.2735         

270.7881       306.1271       317.9686       330.2838       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

ปี 2562 ปี 2563

365,218,400 392,795,800            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 392.7958         

เงนิงบประมาณ 392.7958         

      - งบบุคลากร 85.2978          

      - งบดาํเนินงาน 12.7570          

      - งบเงนิอดุหนุน 294.7410        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 392,795,800 บาท

1. งบบคุลากร 85,297,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 73,286,900             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 66,650,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,636,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,220,900              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 10,790,000             บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,757,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,757,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 432,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,876,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,026,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 590,400                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 590,400                บาท

(6) ตกเบกิเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ ของขา้ราชการ 1,210,500              บาท

(7) ตกเบกิเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ ของพนกังานมหาวทิยาลยั 1,046,400              บาท

(8) ตกเบกิเงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 610,400                บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 355,500                บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 19,400                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 294,741,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 294,741,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 294,741,000            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

236.7156        273.3323        284.5094        296.1871        

236.7156        273.3323        284.5094        296.1871        

55.0046         55.1102         58.0445         61.1497         

10.5363         9.4799          9.4799          9.4799          

171.1747       208.7422       216.9850       225.5575       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์

ปี 2562 ปี 2563

236,715,600 262,633,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 262.6335         

เงนิงบประมาณ 262.6335         

      - งบบุคลากร 52.3372          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.4799           

      - งบเงนิอดุหนุน 200.8164        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 262,633,500 บาท

1. งบบคุลากร 52,337,200             บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจาํ 44,103,000             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 41,049,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,054,000              บาท

1.2 คา่จา้งชัว่คราว 1,875,600              บาท

1.3 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 6,358,600              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,479,900              บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,479,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 672,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,986,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 3,247,200              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 657,600                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 657,600                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 247,100                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 12,000                 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 200,816,400           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 200,816,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 200,816,400           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

315.9591        308.2008        376.4370        389.2110        

315.9591        308.2008        376.4370        389.2110        

89.9303         38.7448         96.8639         99.1160         

9.2652          9.5374          9.5374          9.5374          

216.7636       259.9186       270.0357       280.5576       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.5374           

      - งบเงนิอดุหนุน 250.1906        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 345.2997         

เงนิงบประมาณ 345.2997         

      - งบบุคลากร 85.5717          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

ปี 2562 ปี 2563

315,959,100 345,299,700            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 345,299,700 บาท

1. งบบคุลากร 85,571,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 77,668,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 72,948,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,720,500              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,556,700              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,346,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,537,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,537,400              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 792,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,928,800              บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,324,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 604,800                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 604,800                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 270,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 13,000                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 250,190,600           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 250,190,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 250,190,600            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

373.6884        408.4331        427.4365        447.4335        

373.6884        408.4331        427.4365        447.4335        

209.5183       214.2054       225.8308       238.1498       

10.4448         11.2687         11.2687         11.2687         

153.7253       182.9590       190.3370       198.0150       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 11.2687          

      - งบเงนิอดุหนุน 171.9465        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 377.1210         

เงนิงบประมาณ 377.1210         

      - งบบุคลากร 193.9058        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

ปี 2562 ปี 2563

373,688,400 377,121,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 377,121,000 บาท

1. งบบคุลากร 193,905,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 185,427,400           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 170,512,500            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 14,914,900             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,791,400              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,687,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,268,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,268,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,440,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 8,410,800              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 1,122,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 283,500                บาท

(5) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 12,400                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 171,946,500           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 171,946,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 171,946,500            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

388.1705        395.9749        412.9291        430.7012        

388.1705        395.9749        412.9291        430.7012        

129.7605       129.4217       136.1997       143.3782       

9.5048          8.0198          8.0198          8.0198          

248.9052       258.5334       268.7096       279.3033       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

ปี 2562 ปี 2563

388,170,500 379,770,700            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 379.7707         

เงนิงบประมาณ 379.7707         

      - งบบุคลากร 123.0220        

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 8.0198           

      - งบเงนิอดุหนุน 248.7289        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 379,770,700 บาท

1. งบบคุลากร 123,022,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 113,521,400           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 102,265,800            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 11,255,600             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,198,600              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,302,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,019,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,019,800              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,467,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 35,700                  บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 2,251,200              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 456,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 456,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 337,500                บาท

(7) เงนิสะสมกองทนุทดแทนประกนัสงัคม 15,800                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 248,728,900           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 248,728,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 248,728,900            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

816.7094        832.4882        869.7204        908.8056        

816.7094        832.4882        869.7204        908.8056        

364.9925       366.0148       385.1742       405.4637       

13.1438         10.0999         10.0999         10.0999         

438.5731       456.3735       474.4463       493.2419       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 10.0999          

      - งบเงนิอดุหนุน 438.9958        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 797.0178         

เงนิงบประมาณ 797.0178         

      - งบบุคลากร 347.9221        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

ปี 2562 ปี 2563

816,709,400 797,017,800            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 797,017,800 บาท

1. งบบคุลากร 347,922,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 323,730,200           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 309,249,000            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 14,481,200             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 712,500                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 23,479,400             บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,099,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,099,900             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 4,026,000              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 335,100                บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,861,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 470,400                บาท

(5) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 470,400                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 891,800                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 44,600                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 438,995,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 438,995,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 438,995,800            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

477.0655        536.5908        560.1739        584.9188        

477.0655        536.5908        560.1739        584.9188        

208.4177       217.1608       228.7119       240.9435       

16.8544         17.3010         17.3010         17.3010         

251.7934       302.1290       314.1610       326.6743       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 17.3010          

      - งบเงนิอดุหนุน 290.5597        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 514.1126         

เงนิงบประมาณ 514.1126         

      - งบบุคลากร 206.2519        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

ปี 2562 ปี 2563

477,065,500 514,112,600            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 514,112,600 บาท

1. งบบคุลากร 206,251,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 187,328,500           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 173,097,400            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 14,231,100             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 3,703,800              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,219,600             บาท

2. งบดาํเนินงาน 17,301,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,301,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,380,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,523,200              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 6,437,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 575,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 3,360,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 739,200                บาท

(7) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 739,200                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 522,000                บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุทดแทน 24,800                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 290,559,700           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 290,559,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 290,559,700            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

359.9514        421.4044        439.7343        458.9523        

359.9514        421.4044        439.7343        458.9523        

142.5555       155.6763       164.0126       172.8372       

9.1682          15.8870         15.8870         15.8870         

208.2277       249.8411       259.8347       270.2281       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 15.8870          

      - งบเงนิอดุหนุน 240.2318        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 403.9199         

เงนิงบประมาณ 403.9199         

      - งบบุคลากร 147.8011        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

ปี 2562 ปี 2563

359,951,400 403,919,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 403,919,900 บาท

1. งบบุคลากร 147,801,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 132,231,900           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 124,818,400           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,413,500              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,315,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 14,254,200            บาท

2. งบดําเนินงาน 15,887,000            บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,887,000            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 480,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีม่วีาระ 5,582,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 342,200                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 42,600                 บาท

(5) เงนิประจาํตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 2,136,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารทีไ่มม่วีาระ 1,716,000              บาท

(7) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูบ้ริหารมวีาระ 5,044,800              บาท

(8) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 517,500                บาท

(9) เงนิสบทบกองทุนเงนิทดแทน 25,500                 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 240,231,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 240,231,800           บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบุคลากร 240,231,800           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

791.0588          826.7659          864.2565          

791.0588          826.7659          864.2565          

355.1359          373.7636          393.4917          

8.9399            8.9399            8.9399            

426.9830          444.0623          461.8248          

-                   -                   -                   

-                    -                    -                    

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา

 ปี 2562  ปี 2563

678,520,700    757,047,200 

-                 -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 757.0472 

เงนิงบประมาณ 757.0472 

      - งบบคุลากร 337.5467 

เงนินอกงบประมาณ -    

      - งบดาํเนินงาน 8.9399  

      - งบเงนิอดุหนุน 410.5606 

      - งบรายจ่ายอื่น -    



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 757,047,200 บาท

1. งบบคุลากร 337,546,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 312,158,900           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 293,846,800            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 18,312,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 18,312,100             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,500,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 20,887,800             บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,939,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,939,900              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 8,078,100              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 861,800                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 410,560,600           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 410,560,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 410,560,600            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

477.8718        618.3790          645.2998          673.5182          

477.8718        618.3790          645.2998          673.5182          

216.8470       224.3503          236.0232          248.3838          

12.0365         9.6061            9.6061            9.6061             

248.9883       384.4226          399.6705          415.5283          

-                 -                   -                   -                    

-                 -                    -                    -                    

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน 369.7612          

      - งบดาํเนินงาน

 ปี 2562

477,871,800 

-   

แหล่งเงนิ

      - งบบคุลากร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

-                    เงนินอกงบประมาณ

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั

 ปี 2563

592,694,100 

-   

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

592.6941          

592.6941          

213.3268          

9.6061            

      - งบรายจ่ายอื่น -                   



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 592,694,100 บาท

1. งบบคุลากร 213,326,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 198,207,300           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 186,786,600            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 11,420,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,119,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,606,100              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,606,100              บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 9,048,000              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 558,100                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 369,761,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 369,761,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 369,761,200            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

439.4489        528.5440        551.5611        575.6743        

439.4489        528.5440        551.5611        575.6743        

174.9751       178.3160       187.6516       197.5361       

8.6472          8.1909          8.1909          8.1909          

255.8266       342.0371       355.7186       369.9473       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมิู

ปี 2562 ปี 2563

439,448,900 506,571,300            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 506.5713         

      - งบเงนิอดุหนุน 328.8818        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนิงบประมาณ 506.5713         

      - งบบุคลากร 169.4986        

      - งบดาํเนินงาน 8.1909           



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 506,571,300 บาท

1. งบบคุลากร 169,498,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 154,129,700           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 143,829,200            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 10,300,500             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,806,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 13,562,900             บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,190,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,190,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 672,000                บาท

(2) ค่าตอนแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 71,400                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 3,576,000              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 187,200                บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารทีม่วีาระ 2,971,200              บาท

(6) ค่าตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งประเภทผูบ้รหิารไม่มวีาระ 187,200                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 499,500                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 26,400                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 328,881,800           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 328,881,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 328,881,800            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

786.9223        832.4645        840.0411        853.6882        

786.9223        832.4645        840.0411        853.6882        

283.7837       264.6029       250.2547       241.1000       

14.9435         13.9108         13.9108         13.9108         

488.1951       553.9508       575.8756       598.6774       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

ปี 2562 ปี 2563

786,922,300 811,555,600            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 811.5556         

เงนิงบประมาณ 811.5556         

      - งบบุคลากร 264.7755        

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 13.9108          

      - งบเงนิอดุหนุน 532.8693        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 811,555,600 บาท

1. งบบคุลากร 264,775,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 250,871,500           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 237,223,400            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,648,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 13,904,000             บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,910,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,910,800             บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 106,100                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดเ้งนิเดอืนเต็มข ัน้ 18,500                  บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 10,336,800             บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารไม่มวีาระ 2,928,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 495,000                บาท

(6) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 26,400                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 532,869,300           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 532,869,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 532,869,300            บาท
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งบประมาณ ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,193.5093 4,371.8259 4,561.5321 4,759.7164 

4,193.5093 4,371.8259 4,561.5321 4,759.7164 

698.8467       741.6507       786.1498       833.3188       

-                 -                 -                 -                 

3,494.6626     3,630.1752     3,775.3823     3,926.3976     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

4,193,509,300                 4,190,223,400          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 4,190.2234      

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 3,490.5530      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนิงบประมาณ 4,190.2234      

      - งบบุคลากร 699.6704        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 4,190,223,400 บาท

1. งบบคุลากร 699,670,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 678,793,500           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 581,626,800            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 97,166,700             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 20,876,900             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,490,553,000         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,490,553,000         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 3,410,450,000         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 80,103,000             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

3,148.2017 3,521.8824 3,632.5885 3,777.8918 

3,148.2017 3,521.8824 3,632.5885 3,777.8918 

278.9829       239.0784       218.4724       227.2111       

-                 -                 -                 -                 

2,869.2188     3,282.8040     3,414.1161     3,550.6807     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ปี 2562 ปี 2563

3,148,201,700                 3,431,115,500          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 3,156.5424      

รวมทัง้สิ้น 3,431.1155      

เงนิงบประมาณ 3,431.1155      

      - งบบุคลากร 274.5731        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 3,431,115,500 บาท

1. งบบคุลากร 274,573,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 274,573,100           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 160,514,000            บาท

(1) อตัราเดมิ 248 อตัรา 137,621,600            บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 10,753,200             บาท

(3) ตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการ 12,139,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 114,059,100            บาท

(1) อตัราเดมิ 364 อตัรา 107,608,600            บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจาํ 6,450,500              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,156,542,400         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,156,542,400         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 3,130,603,500         บาท

1 เงนิเดือน 3,110,090,900         บาท

(1) อตัราเดมิ 5050 อตัรา 2,954,277,300         บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่ง 145,160,400            บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืน 7,226,000              บาท

(4) อตัราใหม่ น.ทนุ 4 อตัรา 571,200                บาท

(5) อตัราใหม่ ตามความจาํเป็น 20 อตัรา 2,856,000              บาท

2 ค่าจา้งชัว่คราว 20,512,600             บาท

(1) ค่าจา้งรายเดอืน 56 อตัรา 20,512,600             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 25,938,900             บาท

1 ค่าตอบแทน 25,418,100             บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 33 อตัรา 3,168,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 98 อตัรา 16,713,600             บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีไ่ม่มวีาระ 36 อตัรา 5,260,800              บาท

(4) ตอบแทนพเิศษขา้ราชการเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 3 อตัรา 77,700                  บาท

(5) ตอบแทนสาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษ 2 อตัรา 192,000                บาท

(6)  ตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํเงนิเดอืนเต็มข ัน้  1 อตัรา 6,000 บาท

2 ค่าใชส้อย 520,800                บาท

(1) เงนิประกนัสงัคมเงนิสมทบกองทนุทดแทน 520,800                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,383.7969 4,030.1492 4,161.7488 4,300.2176 

4,383.7969 4,030.1492 4,161.7488 4,300.2176 

390.7822       294.2851       276.4502       259.5070       

-                 -                 -                 -                 

3,993.0147     3,735.8641     3,885.2986     4,040.7106     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัขอนแกน่

ปี 2562 ปี 2563

4,383,796,900                 3,945,088,300          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 3,945.0883      

เงนิงบประมาณ 3,945.0883      

      - งบบุคลากร 352.9113        

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 3,592.1770      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 3,945,088,300 บาท

1. งบบคุลากร 352,911,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 352,911,300           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 254,050,600            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 98,860,700             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,592,177,000         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,592,177,000         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 3,509,284,600         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 82,892,400             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

5,075.6364 4,893.9054 5,067.2586 5,274.7735 

5,075.6364 4,893.9054 5,067.2586 5,274.7735 

717.5508       728.7868       693.8841       682.7303       

-                 -                 -                 -                 

4,358.0856     4,165.1186     4,373.3745     4,592.0432     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ปี 2562 ปี 2563

5,075,636,400                 4,687,927,200          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 4,687.9272      

เงนิงบประมาณ 4,687.9272      

      - งบบุคลากร 721.1476        

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 3,966.7796      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 4,687,927,200 บาท

1. งบบคุลากร 721,147,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 721,147,600           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 613,874,100            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 107,273,500            บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,966,779,600         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,966,779,600         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 3,824,159,600         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 142,620,000            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

722.2719        775.9604        807.3649        840.0476        

722.2719        775.9604        807.3649        840.0476        

21.4813         18.3048         19.4031         20.5673         

-                 -                 -                 -                 

700.7906       757.6556       787.9618       819.4803       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัทกัษิณ

ปี 2562 ปี 2563

722,271,900 745,783,700            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 745.7837         

เงนิงบประมาณ 745.7837         

      - งบบุคลากร 17.2687          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 728.5150        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 745,783,700 บาท

1. งบบคุลากร 17,268,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 17,268,700             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 10,713,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,554,900              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 728,515,000           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 728,515,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 701,745,800            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 26,769,200             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,033.2714 1,107.6580 1,151.9620 1,198.0426 

1,033.2714 1,107.6580 1,151.9620 1,198.0426 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

1,033.2714     1,107.6580     1,151.9620     1,198.0426     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,065.0557      

รวมทัง้สิ้น 1,065.0557      

เงนิงบประมาณ 1,065.0557      

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

ปี 2562 ปี 2563

1,033,271,400                 1,065,055,700          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,065,055,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,065,055,700         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,065,055,700         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,019,028,400         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 46,027,300             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,467.5090 1,538.0904 1,602.1389 1,668.9009 

1,467.5090 1,538.0904 1,602.1389 1,668.9009 

117.5556       126.2455       133.8202       141.8494       

-                 -                 -                 -                 

1,349.9534     1,411.8449     1,468.3187     1,527.0515     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,357.5432      

รวมทัง้สิ้น 1,476.6427      

เงนิงบประมาณ 1,476.6427      

      - งบบุคลากร 119.0995        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ

ปี 2562 ปี 2563

1,467,509,000                 1,476,642,700          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,476,642,700 บาท

1. งบบคุลากร 119,099,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 119,099,500           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 110,943,800            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,155,700              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,357,543,200         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,357,543,200         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,346,986,700         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,556,500             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

939.0282        943.6524        978.6854        1,015.1198 

939.0282        943.6524        978.6854        1,015.1198 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

939.0282       943.6524       978.6854       1,015.1198     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

ปี 2562 ปี 2563

939,028,200 907,716,800            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 907.7168        

รวมทัง้สิ้น 907.7168         

เงนิงบประมาณ 907.7168         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 907,716,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 907,716,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 907,716,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 867,227,600            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 40,489,200             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,980.0748 2,746.0079 2,860.2398 2,979.3044 

2,980.0748 2,746.0079 2,860.2398 2,979.3044 

216.6453       219.5759       232.7505       246.7155       

-                 -                 -                 -                 

2,763.4295     2,526.4320     2,627.4893     2,732.5889     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ปี 2562 ปี 2563

2,980,074,800                 2,828,600,600          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 2,828.6006      

เงนิงบประมาณ 2,828.6006      

      - งบบุคลากร 207.1471        

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 2,621.4535      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 2,828,600,600 บาท

1. งบบุคลากร 207,147,100         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 171,444,400         บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 124,261,500          บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 47,182,900           บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 35,702,700           บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,621,453,500       บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,621,453,500       บาท

(1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 2,563,627,900        บาท

(2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 57,825,600           บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,177.4449 1,247.5802 1,266.9706 1,319.1246 

1,177.4449 1,247.5802 1,266.9706 1,319.1246 

135.8625       146.4394       155.2257       164.5392       

-                 -                 -                 -                 

1,041.5824     1,101.1408     1,111.7449     1,154.5854     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,058.2769      

รวมทัง้สิ้น 1,196.4273      

เงนิงบประมาณ 1,196.4273      

      - งบบุคลากร 138.1504        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยับูรพา

ปี 2562 ปี 2563

1,177,444,900                 1,196,427,300          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,196,427,300 บาท

1. งบบคุลากร 138,150,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 138,150,400           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 113,632,100            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 24,518,300             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,058,276,900         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,058,276,900         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,029,001,700         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 29,275,200             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

707.3282        752.9489        780.0318        808.1980        

707.3282        752.9489        780.0318        808.1980        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

707.3282       752.9489       780.0318       808.1980       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัพะเยา

ปี 2562 ปี 2563

707,328,200 726,543,600            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 726.5436         

เงนิงบประมาณ 726.5436         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 726.5436        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 726,543,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 726,543,600        บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 726,543,600        บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 694,004,400        บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 32,539,200         บาท
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งบประมาณ ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

556.7166        595.7653        619.5960        644.3799        

556.7166        595.7653        619.5960        644.3799        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

556.7166       595.7653       619.5960       644.3799       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 572.8512        

เงนิงบประมาณ 572.8512         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 572.8512         

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

556,716,600 572,851,200            

-   -   



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 572,851,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 572,851,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 572,851,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 522,615,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 50,236,200             บาท
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งบประมาณ ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

260.5867        271.1265        281.9716        293.2505        

260.5867        271.1265        281.9716        293.2505        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

260.5867       271.1265       281.9716       293.2505       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั

260,586,700 260,698,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 260.6985         

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 260.6985        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนิงบประมาณ 260.6985         

      - งบบุคลากร -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 260,698,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 260,698,500           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 260,698,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 244,528,500            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 16,170,000             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

9,071.2376 12,765.7900    13,126.8896    13,502.3361    

9,071.2376 12,765.7900    13,126.8896    13,502.3361    

862.9735       914.3251       919.1810       924.1340       

-                 -                 -                 -                 

8,208.2641     11,851.4649    12,207.7086    12,578.2021    

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัมหดิล

ปี 2562 ปี 2563

9,071,237,600                 9,616,880,700          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 8,746.8322      

รวมทัง้สิ้น 9,616.8807      

เงนิงบประมาณ 9,616.8807      

      - งบบุคลากร 870.0485        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 9,616,880,700 บาท

1. งบบคุลากร 870,048,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 832,700,400           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 583,353,400            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 249,347,000            บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 37,348,100             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 8,746,832,200         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,746,832,200         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 8,634,122,200         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 112,710,000            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

834.6355        971.0034        1,023.9531 940.4104        

834.6355        971.0034        1,023.9531 940.4104        

79.8304         74.1118         78.5584         83.0635         

-                 -                 -                 -                 

754.8051       896.8916       945.3947       857.3469       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

ปี 2562 ปี 2563

834,635,500 912,356,200            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 912.3562         

เงนิงบประมาณ 912.3562         

      - งบบุคลากร 65.8438          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 846.5124        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 912,356,200 บาท

1. งบบคุลากร 65,843,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 44,556,500             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 34,837,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 9,718,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,418,300              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 19,869,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 846,512,400           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 846,512,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 836,536,300           บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 9,976,100              บาท

276



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

886.5497        1,553.3390 1,952.1804 2,437.4878 

886.5497        1,553.3390 1,952.1804 2,437.4878 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

886.5497       1,553.3390     1,952.1804     2,437.4878     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เ

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 986.6716        

รวมทัง้สิ้น 986.6716         

เงนิงบประมาณ 986.6716         

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ปี 2562 ปี 2563

886,549,700 986,671,600            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 986,671,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 986,671,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 986,671,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 951,901,200            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 34,770,400             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

675.9148        737.1861        764.8245        793.5684        

675.9148        737.1861        764.8245        793.5684        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

675.9148        737.1861        764.8245        793.5684        

-                 -                 -                 -                 

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอุดหนุน 710.6108         

รวมทัง้สิ้น 710.6108         

เงนิงบประมาณ 710.6108         

      - งบบคุลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

ปี 2562 ปี 2563

675,914,800 710,610,800            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 710,610,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 710,610,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 710,610,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 679,406,400            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 31,204,400             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,519.7843 2,857.9008 2,966.1414 3,078.7607 

2,519.7843 2,857.9008 2,966.1414 3,078.7607 

138.8690       128.4241       127.4857       126.5588       

-                 -                 -                 -                 

2,380.9153     2,729.4767     2,838.6557     2,952.2019     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 2,624.4969      

รวมทัง้สิ้น 2,753.3355      

เงนิงบประมาณ 2,753.3355      

      - งบบุคลากร 128.8386        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

ปี 2562 ปี 2563

2,519,784,300                 2,753,335,500          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 2,753,335,500 บาท

1. งบบคุลากร 128,838,600           บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 118,518,600            บาท

1.2 ค่าจา้งช ัว่คราว 10,320,000             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 2,624,496,900         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,624,496,900         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 2,521,945,300         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 102,551,600            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,173.1893 1,477.6666 1,537.9282 1,600.7604 

1,173.1893 1,477.6666 1,537.9282 1,600.7604 

140.9651       147.4703       155.4824       163.9751       

-                 -                 -                 -                 

1,032.2242     1,330.1963     1,382.4458     1,436.7853     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัศิลปากร

ปี 2562 ปี 2563

1,173,189,300                 1,419,868,100          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,419.8681      

เงนิงบประมาณ 1,419.8681      

      - งบบุคลากร 139.9117        

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,279.9564      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,419,868,100 บาท

1. งบบคุลากร 139,911,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 125,976,100           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 89,788,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 36,187,900             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 13,935,600             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,279,956,400         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,279,956,400         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,255,998,700         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 23,957,700             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,341.9165 4,656.5067 4,811.8889 4,950.1485 

4,341.9165 4,656.5067 4,811.8889 4,950.1485 

424.6454       379.6586       363.9668       324.3096       

-                 -                 -                 -                 

3,917.2711     4,276.8481     4,447.9221     4,625.8389     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

ปี 2562 ปี 2563

4,341,916,500                 4,494,436,500          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 4,494.4365      

เงนิงบประมาณ 4,494.4365      

      - งบบุคลากร 382.0825        

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 4,112.3540      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 4,494,436,500 บาท

1. งบบคุลากร 382,082,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 366,170,000           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 203,202,800            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 162,967,200            บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 15,912,500             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 4,112,354,000         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 4,112,354,000         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 3,986,303,600         บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 126,050,400            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

545.1683        604.5747        628.0429        652.5198        

545.1683        604.5747        628.0429        652.5198        

69.6891         64.1707         67.6674         71.3739         

-                 -                 -                 -                 

475.4792        540.4040        560.3755        581.1458        

-                 -                 -                 -                 

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม

มหาวิทยาลยัสวนดุสติ

ปี 2562 ปี 2563

545,168,300 582,072,600            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 582.0726         

เงนิงบประมาณ 582.0726         

      - งบบคุลากร 60.8719          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอุดหนุน 521.2007         

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 582,072,600 บาท

1. งบบคุลากร 60,871,900             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 60,871,900             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 56,414,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,457,200              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 521,200,700           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 521,200,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 503,070,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 18,130,700             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

107.8717        130.3514        127.8758        104.7243        

107.8717        130.3514        127.8758        104.7243        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

107.8717       130.3514       127.8758       104.7243       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 122.0397        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 122.0397         

เงนิงบประมาณ 122.0397         

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย

ปี 2562 ปี 2563

107,871,700 122,039,700            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 122,039,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 122,039,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 122,039,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 115,229,700            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 6,810,000              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

32.4579         37.2512         32.8047         33.9908         

32.4579         37.2512         32.8047         33.9908         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

32.4579         37.2512         32.8047         33.9908         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา

ปี 2562 ปี 2563

32,457,900 30,567,700             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 30.5677          

เงนิงบประมาณ 30.5677          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 30.5677          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 30,567,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 30,567,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 30,567,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 28,614,700             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,953,000              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

76.7981         87.5034         96.1740         105.7114        

76.7981         87.5034         96.1740         105.7114        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

76.7981         87.5034         96.1740         105.7114       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา

ปี 2562 ปี 2563

76,798,100 76,551,300             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 76.5513          

เงนิงบประมาณ 76.5513          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 76.5513          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 76,551,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 76,551,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 76,551,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 73,100,100             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 3,451,200              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,448.8810 1,495.9177 1,558.9317 1,624.6568 

1,448.8810 1,495.9177 1,558.9317 1,624.6568 

156.1924       158.8619       168.3936       178.4972       

-                 -                 -                 -                 

1,292.6886     1,337.0558     1,390.5381     1,446.1596     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบบุคลากร 149.8697        

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,285.6306      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ปี 2562 ปี 2563

1,448,881,000                 1,435,500,300          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,435.5003      

เงนิงบประมาณ 1,435.5003      



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,435,500,300 บาท

1. งบบคุลากร 149,869,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 149,869,700           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 131,125,200            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 18,744,500             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 1,285,630,600         บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,285,630,600         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,285,630,600         บาท

296



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

350.8636        367.3607        384.0628        401.5534        

350.8636        367.3607        384.0628        401.5534        

124.0776       100.3832       106.4062       112.7905       

-                 -                 -                 -                 

226.7860       266.9775       277.6566       288.7629       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 256.7091        

รวมทัง้สิ้น 350.7883         

เงนิงบประมาณ 350.7883         

      - งบบุคลากร 94.0792          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์

ปี 2562 ปี 2563

350,863,600 350,788,300            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 350,788,300 บาท

1. งบบุคลากร 94,079,200             บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 91,304,700             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 80,181,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 11,123,300             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,774,500              บาท

2. งบเงินอดุหนุน 256,709,100           บาท

2.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 256,709,100           บาท

1) ค่าใชจ้่ายบุคลากร 246,502,100            บาท

2) ค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน 10,207,000             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

123.5945        132.8104        137.4905        142.3578        

123.5945        132.8104        137.4905        142.3578        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

123.5945       132.8104       137.4905       142.3578       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ 15.0000          

      - เงนิรายได ้ 15.0000          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 128.3103        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 143.3103         

เงนิงบประมาณ 128.3103         

      - งบบุคลากร -                  

-   15,000,000             

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาติ

 ปี 2562  ปี 2563

123,594,500 128,310,300            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 128,310,300 บาท

เงนินอกงบประมาณ          15,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 128,310,300           บาท

เงนินอกงบประมาณ              15,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 128,310,300           บาท

เงนินอกงบประมาณ              15,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 117,185,200            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 11,125,100             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,300.0289 2,574.2920 2,754.6637 2,947.2502 

1,280.0289 1,384.2920 1,439.6637 1,497.2502 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

1,280.0289     1,384.2920     1,439.6637     1,497.2502     

-                 -                 -                 -                 

1,020.0000 1,190.0000 1,315.0000 1,450.0000 

1,020.0000     1,190.0000     1,315.0000     1,450.0000     

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

1,280,028,900                 1,331,050,000          

1,020,000,000                 1,075,000,000          

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 2,406.0500      

เงนิงบประมาณ 1,331.0500      

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,331.0500      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 1,075.0000      

      - เงนิรายได ้ 1,075.0000      



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,331,050,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ      1,075,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,331,050,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ          1,075,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,331,050,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ          1,075,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,331,050,000         บาท

เงนินอกงบประมาณ 1,075,000,000 บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

76.3203         90.8235         94.3803         98.0846         

76.3203         90.8235         94.3803         98.0846         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

76.3203         90.8235         94.3803         98.0846         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

76,320,300 

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ

87,408,100 

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 87.4081          

รวมทัง้สิ้น 87.4081          

เงนิงบประมาณ 87.4081          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 87,408,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 87,408,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 87,408,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 80,500,600             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 6,907,500              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

39.5371         44.1524         45.9185         47.7553         

39.5371         44.1524         45.9185         47.7553         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

39.5371         44.1524         45.9185         47.7553         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นชีววทิยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

39,537,100 42,454,200             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 42.4542          

รวมทัง้สิ้น 42.4542          

เงนิงบประมาณ 42.4542          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 42,454,200 บาท

1. งบเงินอดุหนุน 42,454,200             บาท

1.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 42,454,200             บาท

1) ค่าใชจ้่ายบุคลากร 42,454,200             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

168.6867        178.2123        185.3408        192.7544        

168.6867        178.2123        185.3408        192.7544        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

168.6867       178.2123       185.3408       192.7544       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 171.3580        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 171.3580         

เงนิงบประมาณ 171.3580         

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

168,686,700 171,358,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 171,358,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 171,358,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 171,358,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 171,358,000            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

66.4473         72.8622         76.8400         81.0565         

66.4473         72.8622         76.8400         81.0565         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

66.4473         72.8622         76.8400         81.0565         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 69.1095          

รวมทัง้สิ้น 69.1095          

เงนิงบประมาณ 69.1095          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

66,447,300 69,109,500             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 69,109,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 69,109,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 69,109,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 63,294,500             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 5,815,000              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

94.7106         102.7198        106.8286        111.1018        

94.7106         102.7198        106.8286        111.1018        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

94.7106         102.7198       106.8286       111.1018       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

94,710,600 98,769,100             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 98.7691          

รวมทัง้สิ้น 98.7691          

เงนิงบประมาณ 98.7691          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 98,769,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 98,769,100            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 98,769,100            บาท

1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 98,769,100            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

87.4285         97.8678         101.0183        105.0590        

87.4285         97.8678         101.0183        105.0590        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

87.4285         97.8678         101.0183       105.0590       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา (องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

87,428,500 94,103,600             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 94.1036          

รวมทัง้สิ้น 94.1036          

เงนิงบประมาณ 94.1036          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 94,103,600 บาท

1. งบเงินอดุหนุน 94,103,600             บาท

1.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 94,103,600             บาท

1) ค่าใชจ้่ายบุคลากร 94,103,600             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

59.2254         38.5772         39.9978         41.4751         

35.3718         38.5772         39.9978         41.4751         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

35.3718         38.5772         39.9978         41.4751         

-                 -                 -                 -                 

23.8536         -                 -                 -                 

23.8536         -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 10.0000          

เงนินอกงบประมาณ 10.0000          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 37.2113          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 47.2113          

เงนิงบประมาณ 37.2113          

      - งบบุคลากร -                  

23,853,600 10,000,000             

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

35,371,800 37,211,300             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 37,211,300 บาท

เงนินอกงบประมาณ          10,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 37,211,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ              10,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,211,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ              10,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 34,147,700             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000 บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 3,063,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,000,000 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

160.3064        203.9085        211.1048        217.7925        

160.3064        179.9085        187.1048        193.7925        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

160.3064       179.9085       187.1048       193.7925       

-                 -                 -                 -                 

-                 24.0000         24.0000         24.0000         

-                 24.0000         24.0000         24.0000         

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ 24.0000          

      - เงนิรายได ้ 24.0000          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 172.9889        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 196.9889         

เงนิงบประมาณ 172.9889         

      - งบบุคลากร -                  

-   24,000,000             

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม

สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

160,306,400 172,988,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 172,988,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ        24,000,000 บาท

1. งบเงินอดุหนุน 172,988,900           บาท

เงินนอกงบประมาณ              24,000,000 บาท

1.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 172,988,900           บาท

เงินนอกงบประมาณ              24,000,000 บาท

1) ค่าใชจ้่ายบุคลากร 172,988,900            บาท

เงนินอกงบประมาณ 24,000,000             บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จาํแนกดงัน้ี

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บาท

2. กรมการขา้ว บาท

3. กรมชลประทาน บาท

4. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ บาท

5. กรมประมง บาท

6. กรมปศุสตัว ์ บาท

7. กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร บาท

8. กรมพฒันาทีด่นิ บาท

9. กรมวชิาการเกษตร บาท

10. กรมส่งเสรมิการเกษตร บาท

11. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ บาท

12. กรมหม่อนไหม บาท

13. สาํนกังานการปฏรูิปทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม บาท

14. สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ บาท

15. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นทีสู่ง (องคก์ารมหาชน) บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

2. สาํนกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (องคก์ารมหาชน) บาท40,844,900             

131,932,000            

11,078,400             

91,087,100             

11,078,400             

95,882,500             

343,283,200           

282,021,900           

804,128,000           

3,925,338,600         

1,879,499,500         

1,109,598,500         

2,240,291,700         

3,460,927,600         

218,587,400           

830,364,300           

2,263,571,000         

746,297,200           

6,436,227,400         

25,387,302,800.00     

-   

751,284,000           

-   11,078,400 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

25,463,045,700 25,519,234,800                 



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

25,463.0457    26,545.0555    27,600.4751    28,639.9704    

25,463.0457    26,533.2570    27,587.9097    28,626.5883    

24,739.8179    25,729.9236    26,778.3876    27,811.3103    

594.6327       665.6257       665.6257       665.6257       

128.5951       137.7077       143.8964       149.6523       

-                 -                 -                 -                 

-                 11.7985         12.5654         13.3821         

-                 11.7985         12.5654         13.3821         

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 25,530.3132     

เงนิงบประมาณ 25,519.2348     

      - งบบุคลากร 24,706.3301     

      - งบดาํเนินงาน 680.9727        

      - งบเงนิอดุหนุน 131.9320        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 11.0784          

      - เงนิรายได ้ 11.0784          
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

736.3328        744.5803        762.4123        777.6913        

736.3328        744.5803        762.4123        777.6913        

683.8435       709.5563       727.3883       742.6673       

52.4893         35.0240         35.0240         35.0240         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 57.3874          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 751.2840         

เงนิงบประมาณ 751.2840         

      - งบบุคลากร 693.8966        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2562 ปี 2563

736,332,800 751,284,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 751,284,000 บาท

1. งบบคุลากร 693,896,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 526,810,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 488,321,400           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 38,489,100             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 18,633,600             บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 148,452,500           บาท

2. งบดาํเนินงาน 57,387,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 57,387,400             บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 27,937,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 15,336,100             บาท

(2) เงนิทีก่ฎหมายกาํหนดใหจ่้ายควบกบัค่าจา้งช ัว่คราวทีป่ฏบิตังิาน

ในต่างประเทศ 3,204,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง

ถงึข ัน้สูงของอนัดบัหรอืตาํแหน่ง 224,200                บาท

(4) เงนิค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการประจาํในต่างประเทศ 197,400                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรของขา้ราชการในต่างประเทศ 1,200,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 216,000                บาท

(7) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องพนกังานราชการ 390,000                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,184,000              บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 267,400                บาท

(10) ค่าประกนัสงัคมสาํหรบัลูกจา้งช ัว่คราวในต่างประเทศ 1,717,700              บาท

(2) ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการในต่างประเทศ 29,450,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 143,654,900            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 56,014,900             บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 29,450,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 28,740,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 29,450,000             บาท

322



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

756.3739        789.3706        793.3266        797.3221        

756.3739        789.3706        793.3266        797.3221        

745.4294       770.4092       774.3652       778.3607       

10.9445         18.9614         18.9614         18.9614         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการขา้ว

ปี 2562 ปี 2563

756,373,900 746,297,200            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 746.2972         

เงนิงบประมาณ 746.2972         

      - งบบุคลากร 734.3522        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 11.9450          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 746,297,200 บาท

1. งบบคุลากร 734,352,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 542,403,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 360,177,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 182,226,700           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 191,948,400           บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,945,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,945,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 2,112,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 45,700                  บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 906,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 8,424,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 457,300                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

6,480.3202 6,626.8300 6,823.1507 7,025.3610 

6,480.3202 6,626.8300 6,823.1507 7,025.3610 

6,402.4547     6,544.0230     6,740.3437     6,942.5540     

77.8655         82.8070         82.8070         82.8070         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

 ปี 2562  ปี 2563

6,480,320,200                 6,436,227,400          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 6,436.2274      

เงนิงบประมาณ 6,436.2274      

      - งบบุคลากร 6,353.4204      

      - งบดาํเนินงาน 82.8070          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 6,436,227,400 บาท

1. งบบคุลากร 6,353,420,400         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 4,954,720,800         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 2,418,188,000         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,536,532,800         บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,398,699,600         บาท

2. งบดาํเนินงาน 82,807,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 82,807,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 7,149,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,822,700              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 7,368,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 63,644,600             บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 2,822,700              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

836.2266        860.8530        895.3479        927.6792        

836.2266        860.8530        895.3479        927.6792        

814.4016       838.0649       872.5598       904.8911       

21.8250         22.7881         22.7881         22.7881         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 22.7881          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 830.3643         

เงนิงบประมาณ 830.3643         

      - งบบุคลากร 807.5762        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

ปี 2562 ปี 2563

836,226,600 830,364,300            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 830,364,300 บาท

1. งบบคุลากร 807,576,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 460,826,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 425,203,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 35,623,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 346,749,800           บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,788,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,788,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 10,138,300             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 966,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 11,101,500             บาท

(4)  เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 582,300                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,230.8935 2,374.1444 2,490.6695 2,613.4764 

2,230.8935 2,374.1444 2,490.6695 2,613.4764 

2,165.4662     2,300.3737     2,416.8988     2,539.7057     

65.4273         73.7707         73.7707         73.7707         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

ปี 2562 ปี 2563

2,230,893,500                 2,263,571,000          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 2,263.5710      

เงนิงบประมาณ 2,263.5710      

      - งบบุคลากร 2,189.8003      

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 73.7707          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 2,263,571,000 บาท

1. งบบคุลากร 2,189,800,300         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,327,433,400         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,055,114,000         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 272,319,400           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 862,366,900           บาท

2. งบดาํเนินงาน 73,770,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 73,770,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 29,319,500             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 5,202,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 2,114,300              บาท

(4) เงนิ สปพ. (เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ) 

สาํหรบัพนกังานราชการ 144,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 1,572,200              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 35,418,700             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

3,446.9082 3,615.8030 3,779.0091 3,951.0071 

3,446.9082 3,615.8030 3,779.0091 3,951.0071 

3,348.0463     3,507.5366     3,670.7427     3,842.7407     

98.8619         108.2664       108.2664       108.2664       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศสุตัว ์

ปี 2562 ปี 2563

3,446,908,200                 3,460,927,600          

เงนินอกงบประมาณ -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 3,460.9276      

เงนิงบประมาณ 3,460.9276      

      - งบบุคลากร 3,352.6612      

      - งบดาํเนินงาน 108.2664        

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 3,460,927,600 บาท

1. งบบคุลากร 3,352,661,200         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 2,143,934,300         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,880,329,800         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 263,604,500           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,208,726,900         บาท

2. งบดาํเนินงาน 108,266,400           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 108,266,400           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 51,336,000             บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีเ่สีย่งภยั 6,468,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 48,057,600             บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 2,404,800              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

212.6055        224.7053        231.0067        237.4972        

212.6055        224.7053        231.0067        237.4972        

209.9692       221.3151       227.6165       234.1070       

2.6363          3.3902          3.3902          3.3902          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 3.3902           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 218.5874         

เงนิงบประมาณ 218.5874         

      - งบบุคลากร 215.1972        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

ปี 2562 ปี 2563

212,605,500 218,587,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 218,587,400 บาท

1. งบบคุลากร 215,197,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 147,839,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 70,014,900             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 77,824,800             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 67,357,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,390,200              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,390,200              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,974,000              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,350,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 66,200                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,090.2321 1,153.1491 1,198.4417 1,245.5460 

1,090.2321 1,153.1491 1,198.4417 1,245.5460 

1,071.7878     1,132.3192     1,177.6118     1,224.7161     

18.4443         20.8299         20.8299         20.8299         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 20.8299          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 1,109.5985      

เงนิงบประมาณ 1,109.5985      

      - งบบุคลากร 1,088.7686      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพฒันาที่ดิน

ปี 2562 ปี 2563

1,090,232,100                 1,109,598,500          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,109,598,500 บาท

1. งบบคุลากร 1,088,768,600         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 725,079,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 555,103,300           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 169,976,200           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 363,689,100           บาท

2. งบดาํเนินงาน 20,829,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,829,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 5,985,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 101,800                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 402,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องพนกังานราชการ 1,860,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 11,868,000             บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 612,500                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,184.7368 2,339.0311 2,442.7075 2,551.5677 

2,184.7368 2,339.0311 2,442.7075 2,551.5677 

2,125.2576     2,277.2239     2,380.9003     2,489.7605     

59.4792         61.8072         61.8072         61.8072         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวชิาการเกษตร

 ปี 2562  ปี 2563

2,184,736,800                 2,240,291,700          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 2,240.2917      

เงนิงบประมาณ 2,240.2917      

      - งบบุคลากร 2,178.4845      

      - งบดาํเนินงาน 61.8072          

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 2,240,291,700 บาท

1. งบบคุลากร 2,178,484,500         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,000,228,700         บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 796,535,100            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 203,693,600            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,178,255,800         บาท

2. งบดาํเนินงาน 61,807,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 61,807,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,157,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานพื้นทีพ่เิศษ 6,024,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 49,968,000             บาท

(4) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 2,657,800              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,005.6467 3,945.8230 3,429.4007 3,467.6270 

4,005.6467 3,945.8230 3,429.4007 3,467.6270 

3,948.1652     3,867.3124     3,350.8901     3,389.1164     

57.4815         78.5106         78.5106         78.5106         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมสง่เสริมการเกษตร

3,846.8280      

      - งบดาํเนินงาน 78.5106          

เงนิงบประมาณ 3,925.3386      

      - งบบุคลากร

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

 ปี 2562  ปี 2563

4,005,646,700                 3,925,338,600          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 3,925.3386      



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 3,925,338,600 บาท

1. งบบคุลากร 3,846,828,000         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 3,325,613,200         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 3,150,496,200         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 175,117,000           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 521,214,800           บาท

2. งบดาํเนินงาน 78,510,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 78,510,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 50,760,000             บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูท้ีไ่ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 928,200                บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํผูท้ีไ่ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของตาํแหน่ง 1,156,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูท้ีป่ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 6,024,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 18,690,700             บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 951,700                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,825.0277 1,941.9222 2,006.8425 2,070.1202 

1,825.0277 1,941.9222 2,006.8425 2,070.1202 

1,748.4747     1,850.3292     1,915.2495     1,978.5272     

76.5530         91.5930         91.5930         91.5930         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมสง่เสริมสหกรณ์

ปี 2562 ปี 2563

1,825,027,700                 1,879,499,500          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,879.4995      

เงนิงบประมาณ 1,879.4995      

      - งบบุคลากร 1,787.9065      

      - งบดาํเนินงาน 91.5930          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,879,499,500 บาท

1. งบบคุลากร 1,787,906,500         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,395,977,200         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,168,647,400         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 227,329,800           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 391,929,300           บาท

2. งบดาํเนินงาน 91,593,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 91,593,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 74,366,400             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,986,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 65,400                  บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 14,453,100             บาท

(5) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 722,100                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

286.7977        295.7981        310.3074        325.5898        

286.7977        295.7981        310.3074        325.5898        

280.7893       289.4245       303.9338       319.2162       

6.0084          6.3736          6.3736          6.3736          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

ปี 2562 ปี 2563

286,797,700 282,021,900            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 282.0219         

เงนิงบประมาณ 282.0219         

      - งบบุคลากร 275.6483        

      - งบดาํเนินงาน 6.3736           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 282,021,900 บาท

1. งบบคุลากร 275,648,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 157,957,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 122,136,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 35,821,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 117,690,400           บาท

2. งบดาํเนินงาน 6,373,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,373,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 780,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีช่ายแดนภาคใต ้ 318,000                บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 43,500                  บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ของลูกจา้งประจาํ 100,800                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,914,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 217,300                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

800.0028        834.2282        865.5325        898.0890        

800.0028        834.2282        865.5325        898.0890        

762.8614       782.6075       813.9118       846.4683       

37.1414         51.6207         51.6207         51.6207         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกังานการปฏรูิปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปี 2562 ปี 2563

800,002,800 804,128,000            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 804.1280         

เงนิงบประมาณ 804.1280         

      - งบบุคลากร 752.5073        

      - งบดาํเนินงาน 51.6207          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 804,128,000 บาท

1. งบบคุลากร 752,507,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 677,408,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 619,884,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 57,523,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 75,098,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 51,620,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,620,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 47,740,800             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 75,500                  บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 498,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,154,300              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 152,100                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

88.8624         100.7524        105.8961        111.3292        

88.8624         100.7524        105.8961        111.3292        

87.4050         99.1929         104.3366       109.7697       

1.4574          1.5595          1.5595          1.5595          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 1.5595           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 95.8825          

เงนิงบประมาณ 95.8825          

      - งบบุคลากร 94.3230          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

88,862,400 95,882,500             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 95,882,500 บาท

1. งบบคุลากร 94,323,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 71,272,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 71,272,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 23,050,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,559,500              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,559,500              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 777,600                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 778,500                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 3,400 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

353.4837        356.6816        370.6159        385.1076        

353.4837        356.6816        370.6159        385.1076        

345.4660       348.3582       362.2925       376.7842       

8.0177          8.3234          8.3234          8.3234          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 8.3234           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 343.2832         

เงนิงบประมาณ 343.2832         

      - งบบุคลากร 334.9598        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร

ปี 2562 ปี 2563

353,483,700 343,283,200            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 343,283,200 บาท

1. งบบคุลากร 334,959,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 257,689,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 229,179,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 28,510,400             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 77,270,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,323,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,323,400              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 5,616,000              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,578,500              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 128,900                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

88.5325         106.5291        111.0852        115.8427        

88.5325         94.7306         98.5198         102.4606        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

88.5325         94.7306         98.5198         102.4606       

-                 -                 -                 -                 

-                 11.7985         12.5654         13.3821         

-                 11.7985         12.5654         13.3821         

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 11.0784          

      - เงนิรายได ้ 11.0784          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 91.0871          

รวมทัง้สิ้น 102.1655         

เงนิงบประมาณ 91.0871          

      - งบบุคลากร -                  

-   11,078,400             

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

88,532,500 91,087,100             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 91,087,100 บาท

เงนินอกงบประมาณ          11,078,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 91,087,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ              11,078,400 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 91,087,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ              11,078,400 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 91,087,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,078,400             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

40.0626         42.9771         45.3766         47.1917         

40.0626         42.9771         45.3766         47.1917         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

40.0626         42.9771         45.3766         47.1917         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาํนกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

40,062,600 40,844,900             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 40.8449          

รวมทัง้สิ้น 40.8449          

เงนิงบประมาณ 40.8449          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 40,844,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 40,844,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 40,844,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 40,844,900             บาท

354



งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม บาท

2. กรมการขนส่งทางบก บาท

3. กรมการขนส่งทางราง บาท

4. กรมเจา้ท่า บาท

5. กรมทางหลวง บาท

6. กรมทางหลวงชนบท บาท

7. กรมท่าอากาศยาน บาท

8. สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บาท

9,578,139,500 9,794,057,000                  

-   -   

กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

169,315,900           

1,933,364,100         

9,794,057,000.00      

-   

323,770,300           

91,036,400             

5,067,989,800         

1,452,147,800         

13,344,900             

743,087,800           



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

9,578.1395 10,447.7621    10,956.0624    11,480.8304    

9,578.1395 10,447.7621    10,956.0624    11,480.8304    

9,471.5387     10,328.1611    10,835.7650    11,362.0824    

106.6008       119.6010       120.2974       118.7480       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 109.5364        

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 9,794.0570      

เงนิงบประมาณ 9,794.0570      

      - งบบุคลากร 9,684.5206      

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

156.8825        175.9243        186.8113        197.2300        

156.8825        175.9243        186.8113        197.2300        

156.3537       175.0551       185.9264       196.3284       

0.5288          0.8692          0.8849          0.9016          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงคมนาคม

สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม

ปี 2562 ปี 2563

156,882,500 169,315,900            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 169.3159         

เงนิงบประมาณ 169.3159         

      - งบบุคลากร 168.6687        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.6472           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 169,315,900 บาท

1. งบบคุลากร 168,668,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 144,836,300           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 135,428,000            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 9,408,300              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 23,832,400             บาท

2. งบดาํเนินงาน 647,200                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 647,200                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 120,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษผูม้เีงนิเดอืนเต็มข ัน้ 247,400                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 265,500                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 14,300                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,912.0556 1,991.3651 2,051.1060 2,112.6390 

1,912.0556 1,991.3651 2,051.1060 2,112.6390 

1,893.1014     1,963.0062     2,022.1143     2,082.9891     

18.9542         28.3589         28.9917         29.6499         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 19.9524          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 1,933.3641      

เงนิงบประมาณ 1,933.3641      

      - งบบุคลากร 1,913.4117      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนสง่ทางบก

ปี 2562 ปี 2563

1,912,055,600                 1,933,364,100          



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครัฐ 1,933,364,100 บาท

1. งบบคุลากร 1,913,411,700         บาท

1.1 เงนิเดอืนและคา่จ้างประจํา 1,612,932,700         บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 1,518,758,600         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจํา 94,174,100             บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 300,479,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 19,952,400            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 19,952,400            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,672,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพ ื้นทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,938,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเตม็ขั้น 468,200                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 13,273,600             บาท

(5) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 600,600                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

12.9328         14.1460         14.9950         15.8948         

12.9328         14.1460         14.9950         15.8948         

12.8778         14.0508         14.8940         15.7877         

0.0550          0.0952          0.1010          0.1071          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงคมนาคม

กรมการขนสง่ทางราง

ปี 2562 ปี 2563

12,932,800 13,344,900             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 13.3449          

เงนิงบประมาณ 13.3449          

      - งบบุคลากร 13.2553          

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.0896           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 13,344,900 บาท

1. งบบคุลากร 13,255,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 12,319,700             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 12,319,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 935,600                บาท

2. งบดาํเนินงาน 89,600                  บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 89,600                  บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 51,700                  บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 36,000                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 1,900                   บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

710.9554        951.1981        1,001.5653 1,045.2718 

710.9554        951.1981        1,001.5653 1,045.2718 

699.1020       941.4894       991.8566       1,037.8378     

11.8534         9.7087          9.7087          7.4340          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 9.7087           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 743.0878         

เงนิงบประมาณ 743.0878         

      - งบบุคลากร 733.3791        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงคมนาคม

กรมเจา้ทา่

ปี 2562 ปี 2563

710,955,400 743,087,800            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 743,087,800 บาท

1. งบบคุลากร 733,379,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 574,634,300           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 442,075,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 132,558,600           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 158,744,800           บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,708,700              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,708,700              บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 7,434,000              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,830,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 2,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานในชายแดนภาคใต ้ 264,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,053,700              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 283,100                บาท

(2) ค่าเช่าบา้นขา้ราชการในต่างประเทศ 1 แห่ง 2,274,700              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 6,824,100              บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 2,274,700              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 2,274,700              บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 2,274,700              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,980.7253 5,368.9645 5,687.9977 6,026.1729 

4,980.7253 5,368.9645 5,687.9977 6,026.1729 

4,933.2890     5,317.2204     5,636.2536     5,974.4288     

47.4363         51.7441         51.7441         51.7441         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 51.7441          

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 5,067.9898      

เงนิงบประมาณ 5,067.9898      

      - งบบุคลากร 5,016.2457      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

ปี 2562 ปี 2563

4,980,725,300                 5,067,989,800          



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 5,067,989,800 บาท

1. งบบคุลากร 5,016,245,700         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 4,158,953,500         บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 3,259,436,200         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 899,517,300            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 857,292,200           บาท

2. งบดาํเนินงาน 51,744,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 51,744,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 2,352,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 312,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,811,300              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ 6,141,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 39,476,200             บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 1,651,600              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,409.6398 1,509.7337 1,555.2258 1,602.2017 

1,409.6398 1,509.7337 1,555.2258 1,602.2017 

1,385.9543     1,485.6667     1,531.1588     1,578.1347     

23.6855         24.0670         24.0670         24.0670         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

ปี 2562 ปี 2563

1,409,639,800                 1,452,147,800          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,452.1478      

เงนิงบประมาณ 1,452.1478      

      - งบบุคลากร 1,428.7063      

      - งบดาํเนินงาน 23.4415          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,452,147,800 บาท

1. งบบคุลากร 1,428,706,300         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 980,421,900           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 734,120,600            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 246,301,300            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 448,284,400           บาท

2. งบดาํเนินงาน 23,441,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,441,500             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,537,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 487,400                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษภาคใต ้ 1,206,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 17,387,100             บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 823,800                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

308.2566        339.1706        355.3159        372.2424        

308.2566        339.1706        355.3159        372.2424        

305.3261       335.9480       352.0933       369.0198       

2.9305          3.2226          3.2226          3.2226          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 3.2226           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 323.7703         

เงนิงบประมาณ 323.7703         

      - งบบุคลากร 320.5477        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงคมนาคม

กรมทา่อากาศยาน

ปี 2562 ปี 2563

308,256,600 323,770,300            



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 323,770,300 บาท

1. งบบคุลากร 320,547,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 257,858,000           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 148,704,900            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 109,153,100            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 62,689,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,222,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,222,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานในชายแดนภาคใต ้ 330,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,754,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุทดแทน 138,600                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

86.6915         97.2598         103.0454        109.1778        

86.6915         97.2598         103.0454        109.1778        

85.5344         95.7245         101.4680       107.5561       

1.1571          1.5353          1.5774          1.6217          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.7303           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 91.0364          

เงนิงบประมาณ 91.0364          

      - งบบุคลากร 90.3061          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงคมนาคม

สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

ปี 2562 ปี 2563

86,691,500 91,036,400             



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 91,036,400 บาท

1. งบบคุลากร 90,306,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 78,279,100             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 70,367,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,912,100              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12,027,000             บาท

2. งบดาํเนินงาน 730,300                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 730,300                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 72,000                  บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 190,600                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 444,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 23,700                  บาท

372



งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม บาท

2. กรมอตุนุยิมวทิยา บาท

3. สาํนกังานคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ บาท

4. สาํนกังานสถติแิห่งชาติ บาท

หน่วยงานในกาํกบั บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ บาท134,100,500           

-   

150,449,900           

134,100,500            

-   

183,801,600           

429,229,500           

51,448,600             

637,643,800           

150,449,900            

-   -   

1,302,123,500.00      

-   

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

1,496,780,000 1,586,673,900                  



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,496.7800      1,586.6739      1,655.6709      1,728.0507      1,804.1052      

1,496.7800      1,586.6739      1,655.6709      1,728.0507      1,804.1052      

1,233.5709 1,273.4318 1,332.3878 1,394.3654 1,459.6453 

28.1910         28.6917         28.6917         28.6917         28.6917         

-                 -                 -                 -                 -                 

235.0181 284.5504 294.5914 304.9936 315.7682 

-                 -                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหลง่เงนิ
ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

165.5811        192.9343        202.5969        212.8204        

165.5811        192.9343        202.5969        212.8204        

161.6004       191.2078       200.8704       211.0939       

3.9807          1.7265          1.7265          1.7265          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 1.7265           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 183.8016         

เงนิงบประมาณ 183.8016         

      - งบบุคลากร 182.0751        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สาํนกังานปลดักระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

ปี 2562 ปี 2563

165,581,100 183,801,600            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 183,801,600 บาท

1. งบบุคลากร 182,075,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 159,460,100           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 159,460,100           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 22,615,000            บาท

2. งบดําเนินงาน 1,726,500              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,726,500              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,212,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษกรณีเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 70,300                 บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 423,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 21,200                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

424.7712        452.2651        476.6769        502.6671        

424.7712        452.2651        476.6769        502.6671        

424.5042       451.2663       475.6781       501.6683       

0.2670          0.9988          0.9988          0.9988          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

กรมอตุนิุยมวทิยา

 ปี 2562  ปี 2563

424,771,200 429,229,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 429.2295         

เงนิงบประมาณ 429.2295         

      - งบบุคลากร 428.2307        

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.9988           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 429,229,500 บาท

1. งบบคุลากร 428,230,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 420,706,200           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 404,886,000            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,820,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,524,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 998,800                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 998,800                บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 564,000                บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 80,400                  บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัค่าจา้งถงึข ัน้สูงของตาํแหน่ง 47,000                  บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 96,000                  บาท

(5) เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 202,500                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 8,900 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

40.9405         55.2374         57.6718         75.5272         

40.9405         55.2374         57.6718         75.5272         

40.6855         53.1919         55.6263         73.4817         

0.2550          2.0455          2.0455          2.0455          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.5551           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 51.4486          

เงนิงบประมาณ 51.4486          

      - งบบุคลากร 50.8935          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สาํนกังานคณะกรรมการดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

40,940,500 51,448,600             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 51,448,600 บาท

1. งบบคุลากร 50,893,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 40,848,300             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 40,848,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 10,045,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 555,100                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 555,100                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 384,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 162,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 9,100 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

630.4691        662.1331        687.6020        714.0896        

630.4691        662.1331        687.6020        714.0896        

606.7808       636.7218       662.1907       688.6783       

23.6883         25.4113         25.4113         25.4113         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 25.4113          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 637.6438         

เงนิงบประมาณ 637.6438         

      - งบบุคลากร 612.2325        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

630,469,100 637,643,800            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 637,643,800 บาท

1. งบบคุลากร 612,232,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 315,627,000           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 309,002,800           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,624,200              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 296,605,500           บาท

2. งบดาํเนินงาน 25,411,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,411,300             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 13,008,000             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนแก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นที่

    จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(สปพ.) 1,110,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 11,293,300             บาท

382



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

130.1293        138.1235        142.2670        146.5325        

130.1293        138.1235        142.2670        146.5325        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

130.1293       138.1235       142.2670       146.5325       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 ปี 2562  ปี 2563

130,129,300 134,100,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 134.1005         

เงนิงบประมาณ 134.1005         

      - งบบุคลากร -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 134.1005        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 134,100,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 134,100,500           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 134,100,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 134,100,500            บาท

384



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

104.8888        156.4679        162.7266        169.2357        

104.8888        156.4679        162.7266        169.2357        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

104.8888       156.4679       162.7266       169.2357       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 150.4499        

รวมทัง้สิ้น 150.4499         

เงนิงบประมาณ 150.4499         

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

สาํนกังานสง่เสริมเศรษฐกจิดิจทิลั

ปี 2562 ปี 2563

104,888,800 150,449,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 150,449,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 150,449,900         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 150,449,900         บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 150,449,900         บาท

386



งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม บาท

2. กรมควบคมุมลพษิ บาท

3. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ บาท

4. กรมทรพัยากรธรณี บาท

5. กรมทรพัยากรนํา้ บาท

6. กรมทรพัยากรนํา้บาดาล บาท

7. กรมป่าไม ้ บาท

8. กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม บาท

9. กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื บาท

10. สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องคก์ารมหาชน) บาท

2. องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

47,947,000             

9,634,700              

87,166,600             

9,634,700              

39,219,600             

5,435,846,100         

165,964,400           

2,624,245,900         

169,195,900           

754,291,400           

426,461,400           

449,933,000           

218,939,400           

187,024,000           

11,363,712,700.00     

-   

931,811,200           

3,000,000 9,634,700 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

11,282,859,700 11,450,879,300                 



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

11,285.8597 11,920.9226 12,438.0327 12,979.4221 

11,282.8597 11,917.9226 12,435.0327 12,976.4221 

10,875.0423    11,475.9656    11,989.7502    12,527.6811    

322.5052        351.5927        351.5927        351.5927        

85.3122         90.3643         93.6898         97.1483         

-                 -                 -                 -                 

3.0000           3.0000           3.0000           3.0000           

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 11,460.5140     

เงนิงบประมาณ 11,450.8793     

      - งบบคุลากร 11,012.2369     

      - งบดาํเนินงาน 351.4758         

      - งบเงนิอดุหนุน 87.1666          

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ 9.6347            

      - เงนิรายได ้ 9.6347           

388



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

931.1150        985.5955        1,042.6070      1,103.0391      

931.1150        985.5955        1,042.6070      1,103.0391      

905.4170        950.1907        1,007.2022      1,067.6343      

25.6980         35.4048         35.4048         35.4048         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

สาํนกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 ปี 2562  ปี 2563

931,115,000 931,811,200            

-   -   

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 35.4048          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 931.8112         

เงนิงบประมาณ 931.8112         

      - งบบคุลากร 896.4064         

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 931,811,200 บาท

1. งบบคุลากร 896,406,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 766,241,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 743,922,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 22,319,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 130,165,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 35,404,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 35,404,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 28,665,600             บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 972,100                บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของตาํแหน่ง 321,000                บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 270,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,914,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 262,100                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

177.3206        196.7887        207.0864        217.9469        

177.3206        196.7887        207.0864        217.9469        

175.2491       194.5669       204.8646       215.7251       

2.0715          2.2218          2.2218          2.2218          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 2.2218           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 187.0240         

เงนิงบประมาณ 187.0240         

      - งบบุคลากร 184.8022        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมควบคมุมลพษิ

ปี 2562 ปี 2563

177,320,600 187,024,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 187,024,000 บาท

1. งบบคุลากร 184,802,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 132,582,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 118,632,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,950,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 52,219,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,221,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,221,800              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 312,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,813,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 96,800                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

441.2649        459.9261        472.4069        485.2372        

441.2649        459.9261        472.4069        485.2372        

428.2834       445.7462       458.2270       471.0573       

12.9815         14.1799         14.1799         14.1799         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 14.1799          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 449.9330         

เงนิงบประมาณ 449.9330         

      - งบบุคลากร 435.7531        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

ปี 2562 ปี 2563

441,264,900 449,933,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 449,933,000 บาท

1. งบบุคลากร 435,753,100           บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 196,645,800           บาท

1.1.1 เงินเดือน 160,927,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 35,718,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 239,107,300           บาท

2. งบดําเนินงาน 14,179,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,179,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,139,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 80,600                  บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนเพิม่เติมสาํหรบัการปฏบิตัิงานประจาํสาํนกังาน

ในพื้นที่พเิศษ (สปพ.) 546,000                 บาท

(4) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 9,960,400              บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 453,700                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

218.4830        223.5073        229.0918        233.8438        

218.4830        223.5073        229.0918        233.8438        

215.5252       219.4877       225.0722       229.8242       

2.9578          4.0196          4.0196          4.0196          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 3.9027           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 218.9394         

เงนิงบประมาณ 218.9394         

      - งบบุคลากร 215.0367        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมทรพัยากรธรณี

ปี 2562 ปี 2563

218,483,000 218,939,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 218,939,400 บาท

1. งบบคุลากร 215,036,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 158,346,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 141,422,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 16,924,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 56,690,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,902,700              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,902,700              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,698,000              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,081,900              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 122,800                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

755.8772        798.6044        845.5763        895.3665        

755.8772        798.6044        845.5763        895.3665        

737.9200       782.8645       829.8364       879.6266       

17.9572         15.7399         15.7399         15.7399         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 15.7399          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 754.2914         

เงนิงบประมาณ 754.2914         

      - งบบุคลากร 738.5515        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมทรพัยากรน้ํา

ปี 2562 ปี 2563

755,877,200 754,291,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 754,291,400 บาท

1. งบบคุลากร 738,551,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 633,041,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 482,575,000           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 150,466,700           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 105,509,800           บาท

2. งบดาํเนินงาน 15,739,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,739,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 11,213,700             บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของตาํแหน่ง 167,300                บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 84,000                  บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,045,500              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 229,400                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

437.7484        446.3758        467.2721        489.2004        

437.7484        446.3758        467.2721        489.2004        

432.6484       440.5884       461.4847       483.4130       

5.1000          5.7874          5.7874          5.7874          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 5.7874           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 426.4614         

เงนิงบประมาณ 426.4614         

      - งบบุคลากร 420.6740        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมทรพัยากรน้ําบาดาล

ปี 2562 ปี 2563

437,748,400 426,461,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 426,461,400 บาท

1. งบบุคลากร 420,674,000           บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 331,037,800           บาท

1.1.1 เงินเดือน 154,370,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 176,667,200           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 89,636,200             บาท

2. งบดําเนินงาน 5,787,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,787,400              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,848,000              บาท

(2) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 3,732,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 207,400                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,567.9163 2,700.5539 2,779.1511 2,860.1062 

2,567.9163 2,700.5539 2,779.1511 2,860.1062 

2,490.7004     2,619.9070     2,698.5042     2,779.4593     

77.2159         80.6469         80.6469         80.6469         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 80.6469          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 2,624.2459      

เงนิงบประมาณ 2,624.2459      

      - งบบุคลากร 2,543.5990      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมป่าไม้

ปี 2562 ปี 2563

2,567,916,300                 2,624,245,900          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 2,624,245,900 บาท

1. งบบคุลากร 2,543,599,000         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,192,877,200         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 804,660,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 388,217,000           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,350,721,800         บาท

2. งบดาํเนินงาน 80,646,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 80,646,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 14,428,800             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 686,600                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 3,942,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 59,069,400             บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 2,520,100              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

164.9771        177.4433        186.1162        195.2373        

164.9771        177.4433        186.1162        195.2373        

162.2675       174.6121       183.2850       192.4061       

2.7096          2.8312          2.8312          2.8312          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 2.8312           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 169.1959         

เงนิงบประมาณ 169.1959         

      - งบบุคลากร 166.3647        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดลอ้ม

ปี 2562 ปี 2563

164,977,100 169,195,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 169,195,900 บาท

1. งบบคุลากร 166,364,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 88,163,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 79,641,700             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,522,100              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 78,200,900             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,831,200              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,831,200              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 180,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,514,100              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 137,100                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

5,342.4905     5,663.9333     5,927.8460     6,205.2265     

5,342.4905     5,663.9333     5,927.8460     6,205.2265     

5,168.5068    5,475.3775    5,739.2902    6,016.6707    

173.9837 188.5558 188.5558 188.5558 

-                -                -                -                

-                -                -                -                

-                -                -                -                

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

ปี 2562 ปี 2563

5,342,490,500                5,435,846,100        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 5,435.8461     

เงนิงบประมาณ 5,435.8461     

      - งบบุคลากร 5,247.2903     

      - งบดาํเนินงาน 188.5558       

      - งบเงนิอดุหนุน -                 

      - งบรายจ่ายอื่น -                 

เงนินอกงบประมาณ -                 



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 5,435,846,100 บาท

1. งบบคุลากร 5,247,290,300        บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 2,325,554,000        บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,592,207,900        บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 733,346,100          บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,921,736,300        บาท

2. งบดาํเนินงาน 188,555,800          บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 188,555,800          บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 18,076,800            บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,831,400             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการในพื้นทีพ่เิศษ 15,830,000            บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 600,000               บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 146,468,000          บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 5,749,600             บาท

406



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

160.3545        174.8300        184.1891        194.0699        

160.3545        174.8300        184.1891        194.0699        

158.5245       172.6246       181.9837       191.8645       

1.8300          2.2054          2.2054          2.2054          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 2.2054           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 165.9644         

เงนิงบประมาณ 165.9644         

      - งบบุคลากร 163.7590        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ปี 2562 ปี 2563

160,354,500 165,964,400            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 165,964,400 บาท

1. งบบคุลากร 163,759,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 120,015,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 115,754,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,260,900              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 43,743,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,205,400              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,205,400              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 660,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,458,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 87,400                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

37.3130         40.6635         42.1651         43.7268         

37.3130         40.6635         42.1651         43.7268         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

37.3130         40.6635         42.1651         43.7268         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

สาํนกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

37,313,000 39,219,600             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 39.2196          

เงนิงบประมาณ 39.2196          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 39.2196          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 39,219,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 39,219,600             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,219,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 39,219,600             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

50.9992 52.7008 54.5247 56.4215 

47.9992 49.7008 51.5247 53.4215 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

47.9992         49.7008         51.5247         53.4215         

-                 -                 -                 -                 

3.0000           3.0000           3.0000           3.0000           

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

47,999,200 47,947,000             

3,000,000 9,634,700               

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 47.9470          

รวมทัง้สิ้น 57.5817          

เงนิงบประมาณ 47.9470          

      - งบบคุลากร -                  

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ 9.6347            

      - เงนิรายได ้ 9.6347           



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 47,947,000 บาท

เงนินอกงบประมาณ           9,634,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 47,947,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ               9,634,700 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 47,947,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ               9,634,700 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 43,843,500             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,634,700 บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 4,103,500              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงพลงังานและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน บาท

2. กรมเชื้อเพลงิธรรมชาติ บาท

3. กรมธุรกจิพลงังาน บาท

4. กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน บาท

5. สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน บาท

232,520,200           

85,222,500             

57,403,800             

125,388,700           

327,514,800           

-   -   

828,050,000            

-   

กระทรวงพลงังาน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

811,886,300 828,050,000 



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

811.8863        887.0638        928.9339        968.9752        

811.8863        887.0638        928.9339        968.9752        

788.6504       867.6036       909.3907       949.3464       

16.9564         19.4602         19.5432         19.6288         

6.2795          -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 828.0500         

เงนิงบประมาณ 828.0500         

      - งบบุคลากร 808.6158        

      - งบดาํเนินงาน 19.4342          

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

225.9620        244.4015        256.9761        271.3613        

225.9620        244.4015        256.9761        271.3613        

217.4026       234.5623       247.1369       261.5221       

8.5594          9.8392          9.8392          9.8392          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 232.5202         

      - งบดาํเนินงาน 9.8392           

กระทรวงพลงังาน

สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน

เงนิงบประมาณ 232.5202         

      - งบบุคลากร 222.6810        

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

232,520,200 

-   

225,962,000 

-   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 232,520,200 บาท

1. งบบคุลากร 222,681,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 198,158,900           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 197,182,800            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 976,100                บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 24,522,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,839,200              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,839,200              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 8,640,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 165,900                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 144,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 846,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 43,300                  บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

82.9700         89.7806         94.6042         99.7090         

82.9700         89.7806         94.6042         99.7090         

82.6190         89.4114         94.2350         99.3398         

0.3510          0.3692          0.3692          0.3692          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.3692           

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 85.2225          

กระทรวงพลงังาน

กรมเช้ือเพลงิธรรมชาติ

เงนิงบประมาณ 85.2225          

      - งบบุคลากร 84.8533          

งบประมาณ  ปี 2562

82,970,000 

-   

 ปี 2563

85,222,500 

-   



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 85,222,500 บาท

1. งบบคุลากร 84,853,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 74,946,600             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 70,143,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,803,500              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,906,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 369,200                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 369,200                บาท

(1) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 351,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 18,200                  บาท
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   ปี 2563

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

123.1336        148.9843        153.4539        158.0573        

123.1336        148.9843        153.4539        158.0573        

120.9640       146.2158       150.6024       155.1202       

2.1696          2.7685          2.8515          2.9371          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงพลงังาน

กรมธุรกจิพลงังาน

งบประมาณ             ปี 2562

123,106,000 125,388,700 

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 125.3887         

เงนิงบประมาณ 125.3887         

      - งบบุคลากร 122.6462        

      - งบดาํเนินงาน 2.7425           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 125,388,700 บาท

1. งบบคุลากร 122,646,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 91,554,000             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 82,505,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 9,048,400              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 31,092,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,742,500              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,742,500              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,572,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 27,600                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,088,200              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 54,700                  บาท

420



 ปี 2563

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

316.4775        343.6070        360.5619        373.2923        

316.4775        343.6070        360.5619        373.2923        

311.1825       337.9344       354.8893       367.6197       

5.2950          5.6726          5.6726          5.6726          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 5.6726           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

เงนิงบประมาณ 327.5148         

      - งบบุคลากร 321.8422        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 327.5148         

กระทรวงพลงังาน

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน

งบประมาณ

316,477,500 

-   -   

 ปี 2562

327,514,800 



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 327,514,800 บาท

1. งบบคุลากร 321,842,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 192,897,200           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 162,795,900            บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 30,101,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 128,945,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,672,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,672,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 228,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 27,600                  บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 270,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,909,500              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 237,500                บาท
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   ปี 2563

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

57.0913         60.2904         63.3378         66.5553         

57.0913         60.2904         63.3378         66.5553         

56.4823         59.4797         62.5271         65.7446         

0.6090          0.8107          0.8107          0.8107          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 57.4038          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนิงบประมาณ 57.4038          

      - งบบุคลากร 56.5931          

      - งบดาํเนินงาน 0.8107           

เงนินอกงบประมาณ -                  

57,091,300 

-   

กระทรวงพลงังาน

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน

งบประมาณ             ปี 2562

57,403,800 

-   



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 57,403,800 บาท

1. งบบคุลากร 56,593,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 41,115,600             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 39,290,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,825,100              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,477,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 810,700                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 810,700                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 372,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 417,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 21,700                  บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานในกาํกบั* จาํแนกดงัน้ี

รวมงบประมาณกระทรวงพาณิชย์

ส่วนราชการ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ บาท

2. กรมการคา้ต่างประเทศ บาท

3. กรมการคา้ภายใน บาท

4. กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ บาท

5. กรมทรพัยส์นิทางปญัญา บาท

6. กรมพฒันาธุรกจิการคา้ บาท

7. กรมส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ บาท

8. สาํนกังานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ บาท

องคก์ารมหาชน บาท

1. ศูนยส์่งเสรมิศิลปาชพีระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) บาท

2. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครือ่งประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) บาท

3. สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) บาท

47,473,700             

39,900,000             

58,081,500             

16,049,100             

103,422,800            

213,086,500           

782,851,200           

97,337,300             

168,087,900           

238,764,800           

221,874,000           

2,553,369,200.00      

773,286,000           

-   -   

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

2,651,298,500 2,656,792,000                 



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,651.2985 2,728.6268 2,802.6665 2,878.9798 

2,651.2985 2,728.6268 2,802.6665 2,878.9798 

2,219.4525     2,317.0540     2,386.7914     2,458.6303     

330.9741       304.0131       304.0131       304.0131       

100.8719       107.5597       111.8620       116.3364       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนิงบประมาณ 2,656.7920      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 304.0131        

      - งบเงนิอดุหนุน 103.4228        

      - งบบุคลากร 2,249.3561      

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 2,656.7920      
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

786.4330        794.0456        815.4280        837.4519        

786.4330        794.0456        815.4280        837.4519        

699.1055       712.7475       734.1299       756.1538       

87.3275         81.2981         81.2981         81.2981         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 81.2981          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 773.2860         

เงนิงบประมาณ 773.2860         

      - งบบุคลากร 691.9879        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงพาณิชย์

สาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

 ปี 2562  ปี 2563

786,433,000 773,286,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 773,286,000 บาท

1. งบบคุลากร 691,987,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 579,547,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 549,703,800           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 29,843,700             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 47,179,300             บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 65,261,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 81,298,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 81,298,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 72,670,300             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดเ้งนิเดอืนเต็มข ัน้ 171,500                บาท

(3) ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัขา้ราชการและลูกจา้งในต่างประเทศ 2,367,400              บาท

2,713,400              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 522,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,709,000              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 144,500                บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรของขา้ราชการซึง่มตีาํแหน่งหนา้ทีป่ระจาํอยู่ในต่างประเทศ
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

232.9325        245.8700        253.1883        260.7262        

232.9325        245.8700        253.1883        260.7262        

231.0743       243.9443       251.2626       258.8005       

1.8582          1.9257          1.9257          1.9257          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงพาณิชย์

กรมการคา้ตา่งประเทศ

 ปี 2562  ปี 2563

232,932,500 238,764,800            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 1.9257           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 238.7648         

เงนิงบประมาณ 238.7648         

      - งบบุคลากร 236.8391        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 238,764,800 บาท

1. งบบคุลากร 236,839,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 224,542,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 211,224,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,318,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12,296,800             บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,925,700              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,925,700              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,439,000              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 462,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 24,700                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

233.9220        228.3542        235.0288        241.9037        

233.9220        228.3542        235.0288        241.9037        

227.6838       222.4869       229.1615       236.0364       

6.2382          5.8673          5.8673          5.8673          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงพาณิชย์

กรมการคา้ภายใน

 ปี 2562  ปี 2563

233,922,000 221,874,000            

รวมทัง้สิ้น 221.8740         

เงนิงบประมาณ 221.8740         

      - งบบุคลากร 216.0067        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 5.8673           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 221,874,000 บาท

1. งบบคุลากร 216,006,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 209,624,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 180,548,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 29,075,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,382,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 5,867,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,867,300              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 5,620,800              บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนพื้นทีช่ายแดนภาคใต ้ 12,000                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 234,500                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

97.6121         100.2508        103.2517        106.3426        

97.6121         100.2508        103.2517        106.3426        

97.4051         100.0296       103.0305       106.1214       

0.2070          0.2212          0.2212          0.2212          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ

 ปี 2562  ปี 2563

97,612,100 97,337,300             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 0.2212           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 97.3373          

เงนิงบประมาณ 97.3373          

      - งบบุคลากร 97.1161          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 97,337,300 บาท

1. งบบคุลากร 97,116,100             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 91,790,400             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 88,146,000             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,644,400              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,325,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 221,200                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 221,200                บาท

(1) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 210,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 11,200                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

161.1695        173.0604        178.1820        183.4574        

161.1695        173.0604        178.1820        183.4574        

159.1925        170.7221        175.8437        181.1191        

1.9770           2.3383           2.3383           2.3383           

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-                  -                  -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                   

      - งบดาํเนินงาน 2.3383            

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 168.0879         

เงนิงบประมาณ 168.0879         

      - งบบคุลากร 165.7496         

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงพาณิชย์

กรมทรพัยส์นิทางปญัญา

ปี 2562 ปี 2563

161,169,500 168,087,900             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 168,087,900 บาท

1. งบบคุลากร 165,749,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 124,602,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 116,822,300           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,780,600              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 41,146,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,338,300              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,338,300              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 816,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,440,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 82,300                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

205.6164        219.6099        226.3377        233.2764        

205.6164        219.6099        226.3377        233.2764        

202.3544       216.7241       223.4519       230.3906       

3.2620          2.8858          2.8858          2.8858          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงพาณิชย์

กรมพฒันาธุรกจิการคา้

ปี 2562 ปี 2563

205,616,400 213,086,500            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 213.0865         

เงนิงบประมาณ 213.0865         

      - งบบุคลากร 210.2007        

      - งบดาํเนินงาน 2.8858           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 213,086,500 บาท

1. งบบคุลากร 210,200,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 188,465,000           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 164,759,300           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 23,705,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 21,735,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,885,800              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,885,800              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 2,083,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,000 บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 753,200                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 43,400                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

779.6391        800.1087        817.8839        836.1924        

779.6391        800.1087        817.8839        836.1924        

550.9977        592.5079        610.2831        628.5916        

228.6414        207.6008        207.6008        207.6008        

-   -   -   -   

-   -   -   -   

-                  -                  -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                   

      - งบดาํเนินงาน 207.6008         

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 782.8512         

เงนิงบประมาณ 782.8512         

      - งบบคุลากร 575.2504         

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ

ปี 2562 ปี 2563

779,639,100 782,851,200             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 782,851,200 บาท

1. งบบคุลากร 575,250,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 397,135,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 383,360,400           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,775,100             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 172,608,100           บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,506,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 207,600,800           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 207,600,800           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 161,136,800            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 114,016,100            บาท

(2) เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 21,691,400             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดเ้งนิเดอืนเต็มข ัน้ 51,700                  บาท

(4) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตีาํแหน่งทีป่ระจาํอยู่ในต่างประเทศ 1,193,200              บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรของขา้ราชการซึง่มตีาํแหน่งหนา้ทีป่ระจาํอยู่ในต่างประเทศ 2,264,700              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 21,908,700             บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 11,000                  บาท

(2) ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการในต่างประเทศ 15 ราย 25,315,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 375,568,100            บาท

ปี 2559 - 2560 ตัง้งบประมาณ 238,921,700            บาท

ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 51,338,600             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 45,451,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,315,200             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 13,127,600             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 1,414,000              บาท

(3) ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการในต่างประเทศ 12 ราย 21,148,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 50,286,300             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 21,148,800             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 21,148,800             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,397,100              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 2,591,600              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

53.1020         59.7675         61.5041         63.2928         

53.1020         59.7675         61.5041         63.2928         

51.6392         57.8916         59.6282         61.4169         

1.4628          1.8759          1.8759          1.8759          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 1.8759           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 58.0815          

เงนิงบประมาณ 58.0815          

      - งบบุคลากร 56.2056          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงพาณิชย์

สาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้

ปี 2562 ปี 2563

53,102,000 58,081,500             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 58,081,500 บาท

1. งบบคุลากร 56,205,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 53,249,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 53,249,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,956,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,875,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,875,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,644,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดเ้งนิเดอืนเต็มข ัน้ 90,500                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 141,400                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

แผนบคุลากรภาครฐั บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

45.8332        49.3726        51.3475        53.4014        

45.8332        49.3726        51.3475        53.4014        

-                -                -                -                

-                -                -                -                

45.8332        49.3726        51.3475        53.4014        

-                -                -                -                

-                -                -                -                

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                 

เงนินอกงบประมาณ -                 

      - งบดาํเนินงาน -                 

      - งบเงนิอดุหนุน 47.4737         

รวมทัง้สิ้น 47.4737         

เงนิงบประมาณ 47.4737         

      - งบบุคลากร -                 

-   -   

47,473,700 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงพาณิชย ์

ศูนยส์ง่เสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

45,833,200 47,473,700            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 47,473,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 47,473,700             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 47,473,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 47,473,700             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

15.4978         16.6911         17.3587         18.0530         

15.4978         16.6911         17.3587         18.0530         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

15.4978         16.6911         17.3587         18.0530         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 16.0491          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 16.0491          

เงนิงบประมาณ 16.0491          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงพาณิชย์

สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

15,497,800 16,049,100             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 16,049,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,049,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,049,100             บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั 16,049,100             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

แผนบคุลากรภาครฐั บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

39.5409        41.4960        43.1558        44.8820        

39.5409        41.4960        43.1558        44.8820        

-                -                -                -                

-                -                -                -                

39.5409        41.4960        43.1558        44.8820        

-                -                -                -                

-                -                -                -                

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                 

เงนินอกงบประมาณ -                 

      - งบดาํเนินงาน -                 

      - งบเงนิอดุหนุน 39.9000         

รวมทัง้สิ้น 39.9000         

เงนิงบประมาณ 39.9000         

      - งบบุคลากร -                 

-   -   

39,900,000 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงพาณิชย ์

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

39,540,900 39,900,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 39,900,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 39,900,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 39,900,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 39,900,000             บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย บาท

2. กรมการปกครอง บาท

3. กรมการพฒันาชมุชน บาท

4. กรมทีด่นิ บาท

5. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั บาท

6. กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง บาท

7. กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ บาท

กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

43,921,893,200 45,591,631,500                 

-   -   

45,591,631,500        

-   

1,769,718,400         

32,533,911,200        

2,853,132,900         

1,475,533,000         

1,263,387,800         

4,250,700,200         

1,445,248,000         



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

43,921.8932   48,204.2258   50,937.3538      54,177.7463  

43,921.8932   48,204.2258   50,937.3538      54,177.7463  

18,779.3591   20,224.0297   21,350.6427     22,893.4232  

801.1476       943.7316       948.7354         948.7455      

-   -                -                   -               

-   -                -                   -               

24,341.3865   27,036.4645   28,637.9757     30,335.5776  

-                 -   -                   -   

-   -                -                   -               

-   -                -                   -               

-   -                -                   -               

-   -                -                   -               

-   -                -                   -               

-   -                -                   -               

-   -                -                   -               

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนิกูต่้างประเทศ -   

      - เงนินอกงบประมาณอืน่ๆ - 

      - เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -   

      - เงนิอดุหนุนและบรจิาค -   

      -  เงนิกูใ้นประเทศ -   

เงนินอกงบประมาณ -   

      - เงนิรายได ้ -   

      - ทนุหมนุเวยีน -   

      - งบลงทนุ -   

      - งบเงนิอดุหนุน -   

      - งบรายจ่ายอืน่ 25,517.1748        

เงนิงบประมาณ 45,591.6315         

      - งบบคุลากร 19,158.0730        

      - งบดาํเนนิงาน 916.3837            

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 45,591.6315         

450



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,666.8883 1,873.2442 1,982.9816 2,099.3032 

1,666.8883 1,873.2442 1,982.9816 2,099.3032 

1,624.1107     1,828.9561     1,938.6935     2,055.0151     

42.7776         44.2881         44.2881         44.2881         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 44.2881          

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 1,769.7184      

เงนิงบประมาณ 1,769.7184      

      - งบบุคลากร 1,725.4303      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงมหาดไทย

สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

ปี 2562 ปี 2563

1,666,888,300                 1,769,718,400          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,769,718,400 บาท

1. งบบคุลากร 1,725,430,300         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,619,342,300         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,469,777,200         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 149,565,100           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 106,088,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 44,288,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 44,288,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 30,702,300             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 8,496,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 1,266,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,629,200              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 194,200                บาท

452



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

31,228.9361    34,396.9374    36,362.5346    38,795.7824    

31,228.9361    34,396.9374    36,362.5346    38,795.7824    

6,582.1780     6,999.8564     7,363.9424     8,099.5883     

305.3716       360.6165       360.6165       360.6165       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

24,341.3865    27,036.4645    28,637.9757    30,335.5776    

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

ปี 2562 ปี 2563

31,228,936,100                32,533,911,200        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 32,533.9112     

เงนิงบประมาณ 32,533.9112     

      - งบบุคลากร 6,656.1199      

      - งบดาํเนินงาน 360.6165        

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น 25,517.1748     

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 32,533,911,200 บาท

1. งบบคุลากร 6,656,119,900         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 6,313,015,300         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 6,224,979,800         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 88,035,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 343,104,600           บาท

2. งบดาํเนินงาน 360,616,500           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 360,616,500           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 174,204,300            บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 4,447,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนผูน้าํศาสนาอสิลาม 153,638,400            บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 8,760,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 18,576,000             บาท

(6) เงนิสมทบเขา้กองทนุเงนิทดแทน 990,800                บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 25,517,174,800        บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 25,517,174,800        บาท

1 ค่าตอบแทน 25,517,174,800        บาท

(1) ค่าตอบแทนกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นฯ 21,326,973,400        บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นฯทีป่ฏบิตังิานในเขต

พื้นทีพ่เิศษ (จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 484,650,000            บาท

(3) ค่าตอบแทนสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 3,369,371,400         บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดนทีป่ฏบิตังิาน

ในเขตพื้นทีพ่เิศษ 336,180,000            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,831.3718 3,010.0753 3,176.4183 3,352.7253 

2,831.3718 3,010.0753 3,176.4183 3,352.7253 

2,622.8731     2,779.2976     2,945.6406     3,121.9476     

208.4987       230.7777       230.7777       230.7777       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 230.7777        

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 2,853.1329      

เงนิงบประมาณ 2,853.1329      

      - งบบุคลากร 2,622.3552      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพฒันาชมุชน

 ปี 2562  ปี 2563

2,831,371,800                 2,853,132,900          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 2,853,132,900 บาท

1. งบบคุลากร 2,622,355,200         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 2,602,410,000         บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 2,570,681,800         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 31,728,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 19,945,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 230,777,700           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 230,777,700           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 163,172,100            บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 64,000,000             บาท

(3) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 424,500                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 2,382,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 765,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 34,100                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,127.6642 4,498.6218 4,761.4186 5,039.9833 

4,127.6642 4,498.6218 4,761.4186 5,039.9833 

4,016.6499     4,379.9478     4,642.7446     4,921.3093     

111.0143       118.6740       118.6740       118.6740       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 118.6740        

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 4,250.7002      

เงนิงบประมาณ 4,250.7002      

      - งบบุคลากร 4,132.0262      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

ปี 2562 ปี 2563

4,127,664,200 4,250,700,200             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 4,250,700,200 บาท

1. งบบคุลากร 4,132,026,200         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 4,019,273,100         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 3,814,444,600         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 204,828,500           บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 6,360,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 106,393,100           บาท

2. งบดาํเนินงาน 118,674,000           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 118,674,000           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 112,972,800            บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 811,800                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 1,776,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,863,300              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 250,100                บาท

458



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,477.1440 1,554.9243 1,638.8355 1,727.5279 

1,477.1440 1,554.9243 1,638.8355 1,727.5279 

1,437.4584     1,504.1043     1,588.0155     1,676.7079     

39.6856         50.8200         50.8200         50.8200         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

-   -   

กระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ปี 2562 ปี 2563

1,477,144,000                 1,475,533,000          

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,475.5330      

เงนิงบประมาณ 1,475.5330      

      - งบบุคลากร 1,424.7130      

      - งบดาํเนินงาน 50.8200          

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,475,533,000 บาท

1. งบบคุลากร 1,424,713,000         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,120,139,000         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 795,660,000           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 324,479,000           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 304,574,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 50,820,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,820,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 35,491,200             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษ(เงนิเดอืนเต็มข ัน้) 2,548,500              บาท

(3) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 1,158,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 11,070,800             บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 1257 อตัรา 551,500                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,229.3497 1,313.0925 1,364.7854 1,418.5460 

1,229.3497 1,313.0925 1,364.7854 1,418.5460 

1,213.6327     1,292.3232     1,344.0161     1,397.7767     

15.7170         20.7693         20.7693         20.7693         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผงัเมือง

ปี 2562 ปี 2563

1,229,349,700                 1,263,387,800          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,263.3878      

เงนิงบประมาณ 1,263.3878      

      - งบบุคลากร 1,242.6185      

      - งบดาํเนินงาน 20.7693          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,263,387,800 บาท

1. งบบคุลากร 1,242,618,500         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 984,082,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 775,651,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 208,430,800           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 258,535,800           บาท

2. งบดาํเนินงาน 20,769,300             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,769,300             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 10,012,800             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 651,300                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 540,000                บาท

(4) เงนิเพิม่พเิศษขา้ราชการและลูกจา้งผูป้ฏบิตังิาน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 402,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 8,743,500              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 419,700                บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงยติุธรรมและหน่วยงานในกาํกบั* จาํแนกดงัน้ี

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม บาท

2. กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ บาท

3. กรมคมุประพฤติ บาท

4. กรมบงัคบัคดี บาท

5. กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน บาท

6. กรมราชทณัฑ์ บาท

7. กรมสอบสวนคดพีเิศษ บาท

8. สถาบนันติวิทิยาศาสตร์ บาท

9. สาํนกังานกจิการยุตธิรรม บาท

10. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ บาท

หน่วยงานในกาํกบั บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สถาบนัอนุญาโตตลุาการ บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สถาบนัเพือ่การยุตธิรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) บาท63,544,000             

10,806,300             

63,544,000             

-   

500,831,800           

10,806,300             

-   

104,575,700           

38,747,200             

5,127,902,700         

828,046,800           

825,844,000           

1,431,197,700         

108,160,700           

1,232,889,000         

10,428,721,600        

-   

230,526,000           

-   -   

กระทรวงยติุธรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

9,982,977,300 10,503,071,900                 



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

9,982.9773     10,937.4833    11,390.9759    11,867.8603    

9,982.9773     10,937.4833    11,390.9759    11,867.8603    

9,735.0072     10,686.7205    11,137.4810    11,611.5351    

170.3736       173.7740       173.7740       173.7740       

77.5965         76.9888         79.7209         82.5512         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 173.7740        

      - งบเงนิอดุหนุน 74.3503          

รวมทัง้สิ้น 10,503.0719     

เงนิงบประมาณ 10,503.0719     

      - งบบุคลากร 10,254.9476     

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

224.0926        241.8910        253.8979        266.5836        

224.0926        241.8910        253.8979        266.5836        

212.4942       235.1189       247.1258       259.8115       

11.5984         6.7721          6.7721          6.7721          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 6.7721           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 230.5260         

เงนิงบประมาณ 230.5260         

      - งบบุคลากร 223.7539        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงยตุธิรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม

ปี 2562 ปี 2563

224,092,600 230,526,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 230,526,000 บาท

1. งบบคุลากร 223,753,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 173,668,000           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 170,164,400           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,503,600              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 50,085,900             บาท

2. งบดาํเนินงาน 6,772,100              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,772,100              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 4,584,600              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 198,800                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 90,000                  บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,809,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 89,700                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

102.3511        113.1146        118.3272        123.8123        

102.3511        113.1146        118.3272        123.8123        

98.3551         108.5320       113.7446       119.2297       

3.9960          4.5826          4.5826          4.5826          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 4.5826           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 108.1607         

เงนิงบประมาณ 108.1607         

      - งบบุคลากร 103.5781        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงยตุธิรรม

กรมคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพ

ปี 2562 ปี 2563

102,351,100 108,160,700            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 108,160,700 บาท

1. งบบคุลากร 103,578,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 55,280,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 55,280,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 48,297,600             บาท

2. งบดาํเนินงาน 4,582,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,582,600              บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 240,000                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 2,712,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,548,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 82,600                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,182.9625 1,286.2413 1,342.4228 1,401.5883 

1,182.9625 1,286.2413 1,342.4228 1,401.5883 

1,147.4582     1,244.1397     1,300.3212     1,359.4867     

35.5043         42.1016         42.1016         42.1016         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 42.1016          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 1,232.8890      

เงนิงบประมาณ 1,232.8890      

      - งบบุคลากร 1,190.7874      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงยตุธิรรม

กรมคมุประพฤติ

ปี 2562 ปี 2563

1,182,962,500                 1,232,889,000          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,232,889,000 บาท

1. งบบคุลากร 1,190,787,400         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 659,430,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 591,424,300           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 68,006,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 531,356,900           บาท

2. งบดาํเนินงาน 42,101,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,101,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 20,883,800             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 41,500                  บาท

(3) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 78,000                  บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 2,538,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 17,712,000             บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 848,300                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

806.8516        861.3874        898.7991        938.1805        

806.8516        861.3874        898.7991        938.1805        

784.4430       836.5483       873.9600       913.3414       

22.4086         24.8391         24.8391         24.8391         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 24.8391          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 825.8440         

เงนิงบประมาณ 825.8440         

      - งบบุคลากร 801.0049        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงยตุธิรรม

กรมบงัคบัคดี

ปี 2562 ปี 2563

806,851,600 825,844,000            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 825,844,000 บาท

1. งบบคุลากร 801,004,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 469,205,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 415,030,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 54,175,800             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 331,799,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,839,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,839,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 11,529,600             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 756,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 11,999,500             บาท

(4) เงนิทดแทนพนกังานราชการ 554,000                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,294.8021 1,493.7660 1,559.7739 1,629.4149 

1,294.8021 1,493.7660 1,559.7739 1,629.4149 

1,266.8361     1,464.1665     1,530.1744     1,599.8154     

27.9660         29.5995         29.5995         29.5995         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงยตุธิรรม

กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน

ปี 2562 ปี 2563

1,294,802,100                 1,431,197,700          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 29.5995          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 1,431.1977      

เงนิงบประมาณ 1,431.1977      

      - งบบุคลากร 1,401.5982      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,431,197,700 บาท

1. งบบคุลากร 1,401,598,200         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 919,411,800           บาท

 1.1.1 เงนิเดือน 647,441,100           บาท

 1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 271,970,700           บาท

 1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 482,186,400           บาท

2. งบดาํเนินงาน 29,599,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 29,599,500             บาท

 (1) ค่าเช่าบา้น 11,827,200             บาท

 (2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการหรอืลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 91,800                  บาท

 (3) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 2,364,000              บาท

 (4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 14,571,000             บาท

 (5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 745,500                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,852.3620 5,331.4095 5,542.2567 5,763.1697 

4,852.3620 5,331.4095 5,542.2567 5,763.1697 

4,814.8121     5,291.1784     5,502.0256     5,722.9386     

37.5499         40.2311         40.2311         40.2311         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงยตุธิรรม

กรมราชทณัฑ์

ปี 2562 ปี 2563

4,852,362,000                 5,127,902,700          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 5,127.9027      

เงนิงบประมาณ 5,127.9027      

      - งบบุคลากร 5,087.6716      

      - งบดาํเนินงาน 40.2311          

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 5,127,902,700 บาท

1. งบบุคลากร 5,087,671,600         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 4,723,607,900         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 4,674,629,800         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 48,978,100            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 364,063,700           บาท

2. งบดําเนินงาน 40,231,100            บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 40,231,100            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 19,579,200            บาท

(2) เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักรทีไ่มท่าํเวชปฏบิตัิส่วนตวั

    ตามวชิาชีพ 1,860,000              บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 14,758,700            บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานชายแดนภาคใต ้ 3,478,400              บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 554,800                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

812.9883        856.3588        886.3363        918.0781        

812.9883        856.3588        886.3363        918.0781        

802.6503       843.4334       873.4109       905.1527       

10.3380         12.9254         12.9254         12.9254         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงยตุธิรรม

กรมสอบสวนคดีพเิศษ

ปี 2562 ปี 2563

812,988,300 828,046,800            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 828.0468         

เงนิงบประมาณ 828.0468         

      - งบบุคลากร 815.1214        

      - งบดาํเนินงาน 12.9254          

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 828,046,800 บาท

1. งบบคุลากร 815,121,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 773,483,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 773,483,700           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 41,637,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,925,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,925,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 11,185,900             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 180,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,480,500              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 79,000                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

101.6062        109.4649        114.6359        120.1051        

101.6062        109.4649        114.6359        120.1051        

100.4557       108.1097       113.2807       118.7499       

1.1505          1.3552          1.3552          1.3552          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 1.3552           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 104.5757         

เงนิงบประมาณ 104.5757         

      - งบบุคลากร 103.2205        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงยตุธิรรม

สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์

ปี 2562 ปี 2563

101,606,200 104,575,700            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 104,575,700 บาท

1. งบบคุลากร 103,220,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 88,091,200             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 88,091,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,129,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,355,200              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,355,200              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 814,800                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 513,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 27,400                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

39.9632         41.5757         43.6372         45.8122         

39.9632         41.5757         43.6372         45.8122         

39.2108         40.8558         42.9173         45.0923         

0.7524          0.7199          0.7199          0.7199          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

เงนิงบประมาณ 38.7472          

      - งบบุคลากร 38.0273          

      - งบดาํเนินงาน 0.7199           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 38.7472          

กระทรวงยตุธิรรม

สาํนกังานกจิการยตุธิรรม

ปี 2562 ปี 2563

39,963,200 38,747,200             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 38,747,200 บาท

1. งบบคุลากร 38,027,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 29,516,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 29,516,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,511,000              บาท

2. งบดาํเนินงาน 719,900                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 719,900                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 422,400                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 283,500                บาท

(3) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 14,000                  บาท

482



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

487.4012        525.2853        551.1680        578.5643        

487.4012        525.2853        551.1680        578.5643        

468.2917       514.6378       540.5205       567.9168       

19.1095         10.6475         10.6475         10.6475         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงยตุธิรรม

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ

ปี 2562 ปี 2563

487,401,200 500,831,800            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 10.6475          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 500.8318         

เงนิงบประมาณ 500.8318         

      - งบบุคลากร 490.1843        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 500,831,800 บาท

1. งบบคุลากร 490,184,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 436,806,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 419,415,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 17,391,200             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 588,700                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 52,789,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 10,647,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,647,500             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 7,945,900              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 79,700                  บาท

(3) เงนิพเิศษทีจ่่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของสาํนกัราชการในต่างประเทศ 70,000                  บาท

(4) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการประจาํในต่างประเทศ 500,000                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุรขา้ราชการประจาํในต่างประเทศ 250,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,539,000              บาท

(7) ค่าประกนัสงัคมสวสัดกิารลูกจา้งช ัว่คราว 192,900                บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 70,000                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

10.7459         11.2198         11.6499         12.0972         

10.7459         11.2198         11.6499         12.0972         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

10.7459         11.2198         11.6499         12.0972         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 10.8063          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 10.8063          

เงนิงบประมาณ 10.8063          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงยตุธิรรม

สถาบนัอนุญาโตตลุาการ

ปี 2562 ปี 2563

10,745,900 10,806,300             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 10,806,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 10,806,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 10,806,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 10,338,100             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 468,200                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

66.8506         65.7690         68.0710         70.4540         

66.8506         65.7690         68.0710         70.4540         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

66.8506         65.7690         68.0710         70.4540         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงยตุธิรรม

สถาบนัเพื่อการยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

66,850,600 63,544,000             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 63.5440          

รวมทัง้สิ้น 63.5440          

เงนิงบประมาณ 63.5440          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 63,544,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 63,544,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 63,544,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 58,040,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 5,504,000              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน บาท

2. กรมการจดัหางาน บาท

3. กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน บาท

4. กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน บาท

5. สาํนกังานประกนัสงัคม บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

บาท

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

1. สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

(องคก์ารมหาชน)

3,788,604,500 3,871,091,700                  

-   -   

737,680,500           

928,842,000           

3,852,853,900          

-   

512,862,300           

18,237,800             

-   

740,784,800           

18,237,800             

932,684,300           



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

3,788.6045 4,050.9736 4,242.2825 4,444.5363 

3,788.6045 4,050.9736 4,242.2825 4,444.5363 

3,589.4904     3,831.5823     4,022.1860     4,223.7065     

180.6191       198.3133       198.3133       198.3133       

18.4950         21.0780         21.7832         22.5165         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 198.3133        

      - งบเงนิอดุหนุน 18.2378          

รวมทัง้สิ้น 3,871.0917      

เงนิงบประมาณ 3,871.0917      

      - งบบุคลากร 3,654.5406      

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

535.4253        532.4773        553.2336        575.1982        

535.4253        532.4773        553.2336        575.1982        

467.4503       473.4787       494.2350       516.1996       

67.9750         58.9986         58.9986         58.9986         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 58.9986          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 512.8623         

เงนิงบประมาณ 512.8623         

      - งบบุคลากร 453.8637        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงแรงงาน

สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน

ปี 2562 ปี 2563

535,425,300 512,862,300            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 512,862,300 บาท

1. งบบุคลากร 453,863,700           บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 368,778,500           บาท

1.1.1 เงินเดือน 321,031,600           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 47,746,900             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 40,562,200             บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 44,523,000             บาท

2. งบดําเนินงาน 58,998,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 58,998,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 46,174,500             บาท

(2) เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร 3,500,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 144,000                 บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 234,000                 บาท

(5) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการซึง่มตีาํแหน่งหนา้ที่ประจาํอยู่ในต่างประเทศ 2,600,000              บาท

(6) เงนิพเิศษจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของสาํนกัราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีทอ้งถิ่น 4,821,100              บาท

(7) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1,450,400              บาท

(8) เงนิสบทบกองทุนเงนิทดแทน 74,600                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

714.1579        777.1454        816.4712        857.9749        

714.1579        777.1454        816.4712        857.9749        

683.3389       734.6234       773.9492       815.4529       

30.8190         42.5220         42.5220         42.5220         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 42.5220          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 737.6805         

เงนิงบประมาณ 737.6805         

      - งบบุคลากร 695.1585        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงแรงงาน

กรมการจดัหางาน

ปี 2562 ปี 2563

714,157,900 737,680,500            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 737,680,500 บาท

1. งบบุคลากร 695,158,500           บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 539,017,900           บาท

1.1.1 เงินเดือน 470,728,300           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 68,289,600             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 156,140,600           บาท

2. งบดําเนินงาน 42,522,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 42,522,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 36,584,400             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ 3 จงัหวดั

    ชายแดนภาคใต ้ 204,000                 บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ 3 จงัหวดั

    ชายแดนภาคใต ้(พนกังานราชการ) 330,000                 บาท

(4) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 5,130,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 273,600                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

879.8628        965.5378        1,003.7015 1,043.3918 

879.8628        965.5378        1,003.7015 1,043.3918 

868.6297       954.0920       992.2557       1,031.9460     

11.2331         11.4458         11.4458         11.4458         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงแรงงาน

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

 ปี 2562  ปี 2563

879,862,800 928,842,000            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 11.4458          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 928.8420         

เงนิงบประมาณ 928.8420         

      - งบบุคลากร 917.3962        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 928,842,000 บาท

1. งบบคุลากร 917,396,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 741,560,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 470,918,800           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 270,642,000           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 175,835,400           บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,445,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,445,800             บาท

(1) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 1,092,000              บาท

(2) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 4,084,800              บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,952,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 317,000                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

737.9522        768.9581        805.0376        843.7445        

737.9522        768.9581        805.0376        843.7445        

706.8782       731.4186       767.4981       806.2050       

31.0740         37.5395         37.5395         37.5395         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงแรงงาน

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน

ปี 2562 ปี 2563

737,952,200 740,784,800            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 740.7848         

เงนิงบประมาณ 740.7848         

      - งบบุคลากร 703.2453        

      - งบดาํเนินงาน 37.5395          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 740,784,800 บาท

1. งบบคุลากร 703,245,300           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 553,845,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 519,934,000           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 33,911,500             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 149,399,800           บาท

2. งบดาํเนินงาน 37,539,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 37,539,500             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 30,960,000             บาท

(2) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานพื้นทีพ่เิศษ (ส.ป.พ.) 120,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นที ่3 จงัหวดั 

    (ยะลา ปตัตาน ีและนราธวิาส) (ต.ป.พ.) 162,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 36,000                  บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นที ่3 จงัหวดั 

    (ยะลา ปตัตาน ีและนราธวิาส) (ต.ป.พ.) (พนกังานราชการ) 30,000                  บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,916,000              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 315,500                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

902.7113        985.7770        1,042.0554 1,101.7104 

902.7113        985.7770        1,042.0554 1,101.7104 

863.1933       937.9696       994.2480       1,053.9030     

39.5180         47.8074         47.8074         47.8074         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 47.8074          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 932.6843         

เงนิงบประมาณ 932.6843         

      - งบบุคลากร 884.8769        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงแรงงาน

สาํนกังานประกนัสงัคม

ปี 2562 ปี 2563

902,711,300 932,684,300            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 932,684,300 บาท

1. งบบุคลากร 884,876,900           บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจา้งประจาํ 842,113,700           บาท

1.1.1 เงินเดือน 771,319,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 70,794,200             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 42,763,200             บาท

2. งบดําเนินงาน 47,807,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,807,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 43,577,500             บาท

(2) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 372,000                 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,677,600              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในเขตพื้นที่พเิศษ

    3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 414,000                 บาท

(5) เงนิเพิ่มพเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรที่ไมท่าํเวชปฏบิตัิสว่นตวั 120,000                 บาท

(6) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 1,646,300              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

18.4950         21.0780         21.7832         22.5165         

18.4950         21.0780         21.7832         22.5165         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

18.4950         21.0780         21.7832         22.5165         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงแรงงาน

สถาบนัสง่เสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

18,495,000 18,237,800             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 18.2378          

เงนิงบประมาณ 18.2378          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 18.2378          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 18,237,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 18,237,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,237,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 18,237,800            บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงวฒันธรรม จาํแนกดงัน้ี

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม บาท

2. กรมการศาสนา บาท

3. กรมศิลปากร บาท

4. กรมส่งเสรมิวฒันธรรม บาท

5. สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั บาท

6. สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) บาท

2. หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน) บาท

3. ศูนยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน) บาท

กระทรวงวฒันธรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

2,271,897,400 2,514,902,900                  

-   -   

2,426,439,400.00      

-   

1,023,633,000         

35,312,700             

637,184,500           

124,706,100           

578,683,400           

38,136,300             

26,919,700             

88,463,500             

-   

30,772,200             

19,555,000             



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,271.8974 2,632.4550 2,752.7461 2,883.5058 

2,271.8974 2,632.4550 2,752.7461 2,883.5058 

2,131.5905     2,466.2335     2,581.9318     2,708.7749     

53.5057         74.3033         75.3033         76.4833         

86.8012         91.9182         95.5110         98.2476         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 73.7577          

      - งบเงนิอดุหนุน 88.4635          

เงนิงบประมาณ 2,514.9029      

      - งบบุคลากร 2,352.6817      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 2,514.9029      
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

824.0753        1,078.9913 1,137.6711 1,199.8717 

824.0753        1,078.9913 1,137.6711 1,199.8717 

780.3803       1,016.4693     1,075.1491     1,137.3497     

43.6950         62.5220         62.5220         62.5220         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงวฒันธรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม

ปี 2562 ปี 2563

824,075,300 1,023,633,000          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,023.6330      

เงนิงบประมาณ 1,023.6330      

      - งบบุคลากร 961.1110        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 62.5220          

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,023,633,000 บาท

1. งบบคุลากร 961,111,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 817,366,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 817,366,100           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 143,744,900           บาท

2. งบดาํเนินงาน 62,522,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 62,522,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 56,056,800             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 60,000                  บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษชายแดนภาคใต ้ 444,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,673,100              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 288,100                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

37.6266         37.2318         39.2663         41.4227         

37.6266         37.2318         39.2663         41.4227         

37.2343         36.7905         38.8250         40.9814         

0.3923          0.4413          0.4413          0.4413          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.4413           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 35.3127          

เงนิงบประมาณ 35.3127          

      - งบบุคลากร 34.8714          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงวฒันธรรม

กรมการศาสนา

ปี 2562 ปี 2563

37,626,600 35,312,700             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 35,312,700 บาท

1. งบบคุลากร 34,871,400             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 29,380,500             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 28,117,500             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 1,263,000              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,490,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 441,300                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 441,300                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 252,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 180,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 9,300 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

609.8189        656.3000        675.9898        701.5934        

609.8189        656.3000        675.9898        701.5934        

605.0223       649.5649       668.2547       692.6783       

4.7966          6.7351          7.7351          8.9151          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 5.7219           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 637.1845         

เงนิงบประมาณ 637.1845         

      - งบบุคลากร 631.4626        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงวฒันธรรม

กรมศิลปากร

ปี 2562 ปี 2563

609,818,900 637,184,500            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 637,184,500 บาท

1. งบบุคลากร 631,462,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 569,994,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 499,535,800           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 70,459,100            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 61,467,700            บาท

2. งบดําเนินงาน 5,721,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,721,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,228,000              บาท

(2) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 2,377,300              บาท

(3) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 116,600                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

118.5613        131.8364        139.3945        147.4062        

118.5613        131.8364        139.3945        147.4062        

117.5923       130.6438       138.2019       146.2136       

0.9690          1.1926          1.1926          1.1926          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงวฒันธรรม

กรมสง่เสริมวฒันธรรม

ปี 2562 ปี 2563

118,561,300 124,706,100            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 124.7061         

เงนิงบประมาณ 124.7061         

      - งบบุคลากร 123.5135        

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 1.1926           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 124,706,100 บาท

1. งบบคุลากร 123,513,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 120,525,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 112,777,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,748,300              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,987,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,192,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,192,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,088,400              บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 99,000                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 5,200 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

569.3378        604.1220        631.1940        659.4843        

569.3378        604.1220        631.1940        659.4843        

566.3859       601.6004       628.6724       656.9627       

2.9519          2.5216          2.5216          2.5216          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงวฒันธรรม

สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์

ปี 2562 ปี 2563

569,337,800 578,683,400            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 578.6834         

เงนิงบประมาณ 578.6834         

      - งบบุคลากร 575.6942        

      - งบดาํเนินงาน 2.9892           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 578,683,400 บาท

1. งบบคุลากร 575,694,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 531,117,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 517,745,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,371,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 44,576,800             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,989,200              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,989,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 135,600                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารในมหาวทิยาลยั / สถาบนัฯ 990,000                บาท

(3) ค่าเช่าบา้น 432,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,359,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 72,600                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

25.6763         32.0553         33.7194         35.4799         

25.6763         32.0553         33.7194         35.4799         

24.9754         31.1646         32.8287         34.5892         

0.7009          0.8907          0.8907          0.8907          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงวฒันธรรม

สาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

ปี 2562 ปี 2563

25,676,300 26,919,700             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 26.9197          

เงนิงบประมาณ 26.9197          

      - งบบุคลากร 26.0290          

      - งบดาํเนินงาน 0.8907           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 26,919,700 บาท

1. งบบคุลากร 26,029,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 21,988,700             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,040,300              บาท

2. งบดาํเนินงาน 890,700                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 890,700                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 744,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 139,500                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 7,200 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

18.4184         20.2533         20.9795         21.7346         

18.4184         20.2533         20.9795         21.7346         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

18.4184         20.2533         20.9795         21.7346         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงวฒันธรรม

ศูนยค์ณุธรรม (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

18,418,400 19,555,000             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 19.5550          

เงนิงบประมาณ 19.5550          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 19.5550          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 19,555,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 19,555,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,555,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 17,968,300             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,586,700              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

38.1271         39.6618         41.2483         42.8982         

38.1271         39.6618         41.2483         42.8982         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

38.1271         39.6618         41.2483         42.8982         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 38.1363          

รวมทัง้สิ้น 38.1363          

เงนิงบประมาณ 38.1363          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงวฒันธรรม

ศูนยม์านุษยวทิยาสริินธร (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

38,127,100 38,136,300             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 38,136,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 38,136,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 38,136,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 36,654,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,482,300              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

30.2557         32.0031         33.2832         33.6148         

30.2557         32.0031         33.2832         33.6148         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

30.2557         32.0031         33.2832         33.6148         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 30.7722          

รวมทัง้สิ้น 30.7722          

เงนิงบประมาณ 30.7722          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงวฒันธรรม

หอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

30,255,700 30,772,200             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 30,772,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 30,772,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 30,772,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 28,162,700             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,609,500              บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

2. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

3. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

4. สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

หน่วยงานในกาํกบั บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

2. สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบคุลากรทางการศึกษา บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

3. สาํนกังานเลขาธกิารครุสุภา บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

2. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

3. สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

57,582,900             

59,416,000             

25,104,900             

5,000,000              

186,722,800            

5,000,000              

112,866,900           

-   

142,192,600           

80,000,000             

109,278,500           

321,532,200           

81,646,500             

-   

48,751,000             

-   

309,054,000            

460,948,200            

214,210,148,400       

-   

9,323,095,200         

-   

231,938,725,800       

-   

8,323,835,700         

-   

503,207,000 465,948,200 

กระทรวงศึกษาธิการ

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

228,360,387,500                 232,434,502,600               



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

228,863.5945   244,676.1057   257,140.8842   270,343.3266   

228,360.3875   244,484.7236   256,943.9192   270,140.5101   

226,199.1480  241,942.5086  254,387.1130  267,568.4376  

1,632.0637     1,742.7609     1,742.6969     1,742.7016     

529.1758       799.4541       814.1093       829.3709       

-                 -                 -                 -                 

503.2070        191.3821        196.9650        202.8165        

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบบุคลากร 230,196.3649   

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 465.9482         

      - งบเงนิอดุหนุน 495.7768        

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 1,742.3609      

รวมทัง้สิ้น 232,900.4508    

เงนิงบประมาณ 232,434.5026    
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

8,377.9667 8,690.9740 9,079.1080 9,486.6398 

8,377.9667 8,690.9740 9,079.1080 9,486.6398 

8,015.5141     8,336.4694     8,724.6674     9,132.1945     

362.4526       354.5046       354.4406       354.4453       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 354.1046        

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 8,323.8357      

เงนิงบประมาณ 8,323.8357      

      - งบบุคลากร 7,969.7311      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2562 ปี 2563

8,377,966,700                 8,323,835,700          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 8,323,835,700 บาท

1. งบบคุลากร 7,969,731,100         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 3,755,891,300         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 3,552,883,900         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 203,007,400           บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,152,100              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,211,687,700         บาท

2. งบดาํเนินงาน 354,104,600           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 354,104,600           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 132,789,600            บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 792,900                บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของตาํแหน่ง 37,000                  บาท

(4) เงนิพเิศษทีจ่่ายใหแ้ก่ลูกจา้งของสาํนกัราชการในต่างประเทศตามประเพณี

    ทอ้งถิน่ 291,200                บาท

(5) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 50,524,000             บาท

(6) เงนิพฒันาคณุภาพการศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 26,136,000             บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 136,322,900            บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 7,211,000              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

209,518.3560   225,106.4728   236,651.8062   248,884.8985   

209,518.3560   225,106.4728   236,651.8062   248,884.8985   

208,343.8323  223,816.9414  235,362.2748  247,595.3671  

1,174.5237     1,289.5314     1,289.5314     1,289.5314     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

ปี 2562 ปี 2563

209,518,356,000              214,210,148,400       

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 214,210.1484    

เงนิงบประมาณ 214,210.1484    

      - งบบุคลากร 212,920.6170   

      - งบดาํเนินงาน 1,289.5314      

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 214,210,148,400 บาท

1. งบบคุลากร 212,920,617,000       บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 206,928,356,500       บาท

1.1.1 เงนิเดือน 201,996,778,300       บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,931,578,200         บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,992,260,500         บาท

2. งบดาํเนินงาน 1,289,531,400         บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,289,531,400         บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 536,313,600            บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร/ครูผูส้อนศาสนาอสิลาม 9,004,800              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 97,436,400             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัขา้ราชการและลูกจา้งทีป่ฏบิตังิาน

ในพื้นทีพ่เิศษ 92,983,200             บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัพนกังานราชการทีป่ฏบิตังิาน

ในพื้นทีพ่เิศษ 120,450,000            บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพการศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 223,872,000            บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 197,545,500            บาท

(8) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 11,925,900             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

9,854.7361     9,801.2159     10,307.0265   10,842.1488   

9,854.7361     9,801.2159     10,307.0265   10,842.1488   

9,761.3047    9,702.6867    10,208.4973   10,743.6196   

93.4314        98.5292        98.5292        98.5292        

-                -                -                -                

-                -                -                -                

-                -                -                -                

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

ปี 2562 ปี 2563

9,854,736,100                9,323,095,200        

-   -   

รวมทัง้สิ้น 9,323.0952     

เงนิงบประมาณ 9,323.0952     

      - งบบุคลากร 9,224.5660     

      - งบดาํเนินงาน 98.5292         

เงนินอกงบประมาณ -                 

      - งบลงทุน -                 

      - งบเงนิอดุหนุน -                 

      - งบรายจ่ายอื่น -                 



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 9,323,095,200 บาท

1. งบบคุลากร 9,224,566,000         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 7,978,069,100         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 7,556,819,800         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 421,249,300           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,246,496,900         บาท

2. งบดาํเนินงาน 98,529,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 98,529,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 13,017,600             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํเต็มข ัน้ 4,594,800              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษของผูป้ฏบิตัริาชการ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 20,676,000             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพการศึกษาในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,648,000             บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 45,283,500             บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 2,309,300              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

80.1529         86.6068         91.8692         97.4521         

80.1529         86.6068         91.8692         97.4521         

78.4969         86.4111         91.6735         97.2564         

1.6560          0.1957          0.1957          0.1957          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.1957           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 81.6465          

เงนิงบประมาณ 81.6465          

      - งบบุคลากร 81.4508          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปี 2562 ปี 2563

80,152,900 81,646,500             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 81,646,500 บาท

1. งบบคุลากร 81,450,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 81,450,800             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 76,844,300             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,606,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 195,700                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 195,700                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 144,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงของอนัดบั 51,700                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

230.7211        195.6517        205.1498        215.1531        

147.7211        147.8803        153.7955        159.9473        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

147.7211       147.8803       153.7955       159.9473       

-                 -                 -                 -                 

83.0000         47.7714         51.3543         55.2058         

83.0000         47.7714         51.3543         55.2058         

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 ปี 2562  ปี 2563

147,721,100 142,192,600            

83,000,000 80,000,000             

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 222.1926         

เงนิงบประมาณ 142.1926         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 142.1926        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 80.0000          

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 80.0000          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 142,192,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ        80,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 142,192,600          บาท

เงนินอกงบประมาณ            80,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 142,192,600          บาท

เงนินอกงบประมาณ            80,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 142,192,600          บาท

เงนินอกงบประมาณ 80,000,000            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

427.8000        433.7318        436.7113        439.7504        

116.3132        348.7318        349.7113        350.7504        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

116.3132       348.7318       349.7113       350.7504       

-                 -                 -                 -                 

311.4868        85.0000         87.0000         89.0000         

311.4868       85.0000         87.0000         89.0000         

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา

                 ปี 2562           ปี 2563

116,313,200 109,278,500            

311,486,800 321,532,200            

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 430.8107         

เงนิงบประมาณ 109.2785         

      - งบบุคลากร -                  

เงนินอกงบประมาณ 321.5322         

      - เงนิรายได ้ 321.5322        

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 109.2785        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 109,278,500 บาท

เงนินอกงบประมาณ        321,532,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 109,278,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ            321,532,200 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 109,278,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ            321,532,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 99,180,500             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 10,098,000             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

188.0477        166.0000        166.0000        166.0000        

79.3275         107.3893        107.3893        107.3893        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

79.3275         107.3893       107.3893       107.3893       

-                 -                 -                 -                 

108.7202        58.6107         58.6107         58.6107         

108.7202       58.6107         58.6107         58.6107         

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ 59.4160          

      - เงนิรายได ้ 59.4160          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 57.5829          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 116.9989         

เงนิงบประมาณ 57.5829          

      - งบบุคลากร -                  

108,720,200 59,416,000             

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานเลขาธิการครุุสภา

ปี 2562            ปี 2563

79,327,500 57,582,900             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 57,582,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ          59,416,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 57,582,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ              59,416,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 57,582,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ              59,416,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 52,184,500             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 5,398,400              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

114.1151        118.7003        123.4483        128.3862        

114.1151        118.7003        123.4483        128.3862        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

114.1151       118.7003       123.4483       128.3862       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ์

ปี 2562           ปี 2563

114,115,100 112,866,900            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 112.8669         

เงนิงบประมาณ 112.8669         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 112.8669        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 112,866,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 112,866,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 112,866,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 103,759,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 9,107,900              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

25.2108         26.0514         27.0359         28.0597         

25.2108         26.0514         27.0359         28.0597         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

25.2108         26.0514         27.0359         28.0597         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ 5.0000           

      - เงนิรายได ้ 5.0000           

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 25.1049          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 30.1049          

เงนิงบประมาณ 25.1049          

      - งบบุคลากร -                  

-   5,000,000               

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

 ปี 2562  ปี 2563

25,210,800 25,104,900             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 25,104,900 บาท

เงนินอกงบประมาณ           5,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 25,104,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ               5,000,000 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 25,104,900             บาท

เงนินอกงบประมาณ               5,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 25,104,900             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 25,104,900             บาท

(1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,440,400              บาท

(2) อตัราเดมิ 56 อตัรา 23,664,500             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

46.4881         50.7010         52.7290         54.8380         

46.4881         50.7010         52.7290         54.8380         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

46.4881         50.7010         52.7290         54.8380         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 48.7510          

รวมทัง้สิ้น 48.7510          

เงนิงบประมาณ 48.7510          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการ

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)

ปี 2562 ปี 2563

46,488,100 48,751,000             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 48,751,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 48,751,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 48,751,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 48,751,000             บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข บาท

2. กรมการแพทย์ บาท

3. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก บาท

4. กรมควบคมุโรค บาท

5. กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ บาท

6. กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ บาท

7. กรมสุขภาพจติ บาท

8. กรมอนามยั บาท

9. สถาบนัพระบรมราชชนก บาท

10. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา บาท

หน่วยงานในกาํกบั บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ บาท

2. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข บาท

3. สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ บาท

องคก์ารมหาชน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สถาบนัวคัซนีแห่งชาติ บาท

2. สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) บาท

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

104,168,719,600                 107,997,626,100               

-   -   

107,260,792,400.00   

-   

94,691,381,000        

4,661,908,800         

130,508,700           

1,951,214,400         

519,670,600           

410,611,300           

2,001,069,200         

1,237,128,700         

1,309,282,300         

348,017,400           

679,382,100            

-   

61,893,100             

32,104,400             

585,384,600           

43,044,100             

57,451,600             

-   

14,407,500             



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

104,168.7196 113,875.8694 119,878.0518  126,362.6994 

104,168.7196  113,875.8694  119,878.0518  126,362.6994  

95,800.5151    105,032.9506  110,992.9665  117,432.3222  

7,662.9973     8,073.4553     8,082.8620     8,094.1170     

705.2072       769.4635       802.2233       836.2602       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 107,997.6261   

เงนิงบประมาณ 107,997.6261   

      - งบบุคลากร 99,248.1064     

      - งบดาํเนินงาน 8,012.6860      

      - งบเงนิอดุหนุน 736.8337        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

91,173.0248    99,881.8309    105,283.5320   111,107.6209   

91,173.0248    99,881.8309    105,283.5320   111,107.6209   

84,121.2614    92,485.4952    97,887.1963    103,711.2852  

7,051.7634     7,396.3357     7,396.3357     7,396.3357     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 7,396.3357      

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 94,691.3810     

เงนิงบประมาณ 94,691.3810     

      - งบบุคลากร 87,295.0453     

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงสาธารณสขุ

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

 ปี 2562  ปี 2563

91,173,024,800                94,691,381,000        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 94,691,381,000 บาท

1. งบบคุลากร 87,295,045,300        บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 84,932,406,600        บาท

1.1.1 เงนิเดือน 80,892,382,500        บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,040,024,100         บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,362,638,700         บาท

2. งบดาํเนินงาน 7,396,335,700         บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,396,335,700         บาท

(1) เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักร 

 ทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั 45,050,000             บาท

(2) ค่าตอบแทนกาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 2,800,000,000         บาท

(3) ค่าเช่าบา้น 28,051,200             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 38,207,000             บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 3,249,600              บาท

(6) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 66,428,000             บาท

(7) เงนิค่าตอบแทนสาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของพนกังานราชการ (ค.ต.ส.) 20,724,000             บาท

(8) เงนิเพิม่สาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิาน

 ดา้นการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 4,289,925,000         บาท

(9) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตังิาน

 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 14,355,000             บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 85,771,500             บาท

(11) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 4,574,400              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

4,422.9297 4,804.9289 4,952.9418 5,129.1531 

4,422.9297 4,804.9289 4,952.9418 5,129.1531 

4,118.7373     4,496.0517     4,644.0646     4,820.2759     

304.1924       308.8772       308.8772       308.8772       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมการแพทย์

ปี 2562 ปี 2563

4,422,929,700                 4,661,908,800          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 4,661.9088      

เงนิงบประมาณ 4,661.9088      

      - งบบุคลากร 4,353.0316      

      - งบดาํเนินงาน 308.8772        

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 4,661,908,800 บาท

1. งบบคุลากร 4,353,031,600         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 4,134,716,600         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 3,793,172,200         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 341,544,400           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 218,315,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 308,877,200           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 308,877,200           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 858,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 241,740,000            บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 3,462,000              บาท

51,035,000             บาท

740,000                บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนสาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของพนกังานราชการ (ค.ต.ส.) 276,000                บาท

1,500,000              บาท

(8) เงนิค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 426,000                บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 8,840,200              บาท

(4) เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัส่ิวนตวั

(5) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัพนกังานราชการผูป้ฏบิตังิานในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุขทีป่ฏบิตังิานในพื้นทีพ่เิศษ
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,936.8750 2,108.1676 2,195.5278 2,312.7431 

1,936.8750 2,108.1676 2,195.5278 2,312.7431 

1,860.5862     2,029.9757     2,117.3359     2,234.5512     

76.2888         78.1919         78.1919         78.1919         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมควบคมุโรค

ปี 2562 ปี 2563

1,936,875,000                 1,951,214,400          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน 78.1919          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 1,951.2144      

เงนิงบประมาณ 1,951.2144      

      - งบบุคลากร 1,873.0225      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,951,214,400 บาท

1. งบบคุลากร 1,873,022,500        บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,595,825,400        บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,195,331,300        บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 400,494,100          บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 277,197,100          บาท

2. งบดาํเนินงาน 78,191,900           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 78,191,900           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 11,308,800           บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,446,700             บาท

(3) เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั 18,120,000           บาท

(4) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 35,118,000           บาท

(5) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 1,170,000             บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 10,470,000           บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 558,400               บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

511.9584        543.6785        568.3031        594.1407        

511.9584        543.6785        568.3031        594.1407        

499.4518       529.6980       554.3226       580.1602       

12.5066         13.9805         13.9805         13.9805         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

519.6706         

505.6901        

13.9805          

519.6706         

      - งบดาํเนินงาน

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

ปี 2562 ปี 2563

519,670,600            511,958,400 



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 519,670,600 บาท

1. งบบคุลากร 505,690,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 462,392,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 423,493,500           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 38,899,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 43,297,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,980,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,980,500             บาท

       (1) ค่าเช่าบา้น 1,170,000              บาท

       (2) เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั 6,900,000              บาท

       (3) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 3,764,000              บาท

       (4) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 601,200                บาท

       (5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,467,000              บาท

       (6) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 78,300                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

416.3068        424.3927        438.6819        453.4998        

416.3068        424.3927        438.6819        453.4998        

410.1428       416.0045       430.2937       445.1116       

6.1640          8.3882          8.3882          8.3882          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ

ปี 2562 ปี 2563

416,306,800 410,611,300            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 410.6113         

เงนิงบประมาณ 410.6113         

      - งบบุคลากร 402.2231        

      - งบดาํเนินงาน 8.3882           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครัฐ 410,611,300 บาท

1. งบบคุลากร 402,223,100           บาท

1.1 เงนิเดอืนและคา่จ้างประจํา 360,677,200           บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 317,374,000           บาท

1.1.2 คา่จ้างประจํา 43,303,200            บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 41,545,900            บาท

2. งบดาํเนินงาน 8,388,200             บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 8,388,200             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 5,332,800              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ขั้น 324,600                บาท

(3) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 1,032,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 144,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,476,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 78,800                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,991.0159 2,110.1078 2,229.9441 2,361.5269 

1,991.0159 2,110.1078 2,229.9441 2,361.5269 

1,875.5981     1,997.2719     2,117.1082     2,248.6910     

115.4178       112.8359       112.8359       112.8359       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมสขุภาพจติ

ปี 2562 ปี 2563

1,991,015,900                 2,001,069,200          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 2,001.0692      

เงนิงบประมาณ 2,001.0692      

      - งบบุคลากร 1,888.2333      

      - งบดาํเนินงาน 112.8359        

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 2,001,069,200 บาท

1. งบบคุลากร 1,888,233,300         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,631,534,300         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,421,129,800         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 210,404,500           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 256,699,000           บาท

2. งบดาํเนินงาน 112,835,900           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 112,835,900           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,456,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักร ทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั 20,820,000             บาท

(3) เงนิเพิม่สาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิานใหบ้รกิารดา้นการแพทย์

ทนัตแพทย ์เภสชักรรม พยาบาล เทคนคิการแพทย ์รงัสกีารแพทย์

และกายภาพบาํบดั และดา้นการสาธารณสุขอืน่ ๆ (พ.ต.ส.) 76,950,000             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรบัขา้ราชการและลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,669,000              บาท

(5) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 276,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 9,175,500              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 489,400                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,247.4696 1,243.9169 1,312.6012 1,358.8661 

1,247.4696 1,243.9169 1,312.6012 1,358.8661 

1,195.3968     1,195.9620     1,264.6463     1,310.9112     

52.0728         47.9549         47.9549         47.9549         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 47.9549          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 1,237.1287      

เงนิงบประมาณ 1,237.1287      

      - งบบุคลากร 1,189.1738      

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามยั

ปี 2562 ปี 2563

1,247,469,600                 1,237,128,700          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,237,128,700 บาท

1. งบบคุลากร 1,189,173,800         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,041,114,100         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 841,032,800           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 200,081,300           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 148,059,700           บาท

2. งบดาํเนินงาน 47,954,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 47,954,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 2,479,200              บาท

(2) เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักร ทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั 11,760,000             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 210,600                บาท

(4) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 26,850,000             บาท

(5) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํในสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.)

ของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 894,000                บาท

(6) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํในสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.)

ของพนกังานราชการ 510,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,049,000              บาท

(8) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 202,100                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

333.8765        395.7144        424.9318        457.1724        

333.8765        395.7144        424.9318        457.1724        

311.6039       345.0925       364.9095       385.8888       

22.2726         50.6219         60.0286         71.2836         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

348.0174         

323.8664        

24.1510          

348.0174         

      - งบดาํเนินงาน

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงสาธารณสขุ

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

ปี 2562 ปี 2563

348,017,400            333,876,500 



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 348,017,400 บาท

1. งบบคุลากร 323,866,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 296,264,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 289,175,000           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,089,700              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 27,601,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 24,151,000             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 24,151,000             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,836,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนสาํหรบักาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 10,494,000             บาท

10,620,000             บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 148,500                บาท

(5) เงนิสวสัดกิารสาํหรบัการปฏบิตังิานประจาํสาํนกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 48,000                  บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 954,000                บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 50,500                  บาท

         (3) เงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่ม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

77.6799         65.6067         69.5431         73.7157         

77.6799         65.6067         69.5431         73.7157         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

77.6799         65.6067         69.5431         73.7157         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 61.8931          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 61.8931          

เงนิงบประมาณ 61.8931          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงสาธารณสขุ

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

77,679,900 61,893,100             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 61,893,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 61,893,100             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 61,893,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 61,893,100             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

30.9535         33.6557         34.9882         36.1885         

30.9535         33.6557         34.9882         36.1885         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

30.9535         33.6557         34.9882         36.1885         

-                 -                 -                 -                 

กระทรวงสาธารณสขุ

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ

 ปี 2562  ปี 2563

30,953,500 32,104,400             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 32.1044          

เงนิงบประมาณ 32.1044          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 32.1044          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 32,104,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 32,104,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,104,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 30,383,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,721,400              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

566.6748        608.8000        633.1520        658.4780        

566.6748        608.8000        633.1520        658.4780        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

566.6748       608.8000       633.1520       658.4780       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงสาธารณสขุ

สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

585,384,600            566,674,800 

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบเงนิอดุหนุน 585.3846        

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

585.3846         

-                  

-                  

585.3846         

      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 585,384,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 585,384,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 585,384,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 542,502,400            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 42,882,200             บาท

568



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

14.0218         14.9024         15.4078         15.9543         

14.0218         14.9024         15.4078         15.9543         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

14.0218         14.9024         15.4078         15.9543         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงสาธารณสขุ

สถาบนัวคัซีนแหง่ชาติ

 ปี 2562  ปี 2563

14,021,800 14,407,500             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 14.4075          

เงนิงบประมาณ 14.4075          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 14.4075          



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 14,407,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,407,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,407,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 13,973,700             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 433,800                บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอตุสาหกรรม

ส่วนราชการ บาท

1. สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม บาท

2. กรมโรงงานอตุสาหกรรม บาท

3. กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม บาท

4. กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ บาท

5. สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํา้ตาลทราย บาท

6. สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม บาท

7. สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม บาท

กระทรวงอตุสาหกรรม

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

1,656,161,800          

1,640,781,600 1,656,161,800                  

-   -   

64,375,100             

61,761,000             

180,067,200           

359,179,900           

221,771,800           

524,417,700           

244,589,100           



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,640.7816 1,728.4138 1,835.6026 1,922.7880 

1,640.7816 1,728.4138 1,835.6026 1,922.7880 

1,620.3315     1,705.9593     1,813.1442     1,900.3301     

20.4501         22.4545         22.4584         22.4579         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,656.1618      

เงนิงบประมาณ 1,656.1618      

      - งบบุคลากร 1,633.6538      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 22.5080          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

524.3501        551.3205        604.3603        636.6968        

524.3501        551.3205        604.3603        636.6968        

510.9295       537.5677       590.6075       622.9446       

13.4206         13.7528         13.7528         13.7522         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 13.7528          

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 524.4177         

เงนิงบประมาณ 524.4177         

      - งบบุคลากร 510.6649        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงอตุสาหกรรม

สาํนกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

 ปี 2562  ปี 2563

524,350,100 524,417,700            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 524,417,700 บาท

1. งบบคุลากร 510,664,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 477,518,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 430,491,400           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 47,027,400             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,056,400              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 31,089,700             บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,752,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,752,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 11,208,400             บาท

(2) เงนิพเิศษจ่ายแก่ลูกจา้งในต่างประเทศ 514,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 156,000                บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษผูป้ฏบิตังิานชายแดนภาคใต ้ 282,000                บาท

(5) ค่ารกัษาพยาบาลขา้ราชการในต่างประเทศ 400,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,126,600              บาท

(7) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 65,800                  บาท

574



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

352.5186        378.9749        399.8974        422.0125        

352.5186        378.9749        399.8974        422.0125        

349.2906       374.8307       395.7532       417.8683       

3.2280          4.1442          4.1442          4.1442          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 4.1442           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 359.1799         

เงนิงบประมาณ 359.1799         

      - งบบุคลากร 355.0357        

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

-   -   

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม

 ปี 2562  ปี 2563

352,518,600 359,179,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 359,179,900 บาท

1. งบบคุลากร 355,035,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 279,680,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 215,862,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 63,817,300             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 75,355,500             บาท

2. งบดาํเนินงาน 4,144,200              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,144,200              บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้น 1,380,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 40,500                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,589,000              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 134,700                บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

218.0348        226.7099        233.7358        239.9559        

218.0348        226.7099        233.7358        239.9559        

215.7364       223.9720       230.9979       237.2180       

2.2984          2.7379          2.7379          2.7379          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงอตุสาหกรรม

กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 ปี 2562  ปี 2563

218,034,800 221,771,800            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 221.7718         

เงนิงบประมาณ 221.7718         

      - งบบุคลากร 218.9619        

      - งบดาํเนินงาน 2.8099           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 221,771,800 บาท

1. งบบคุลากร 218,961,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 193,822,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 162,483,400           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 31,339,400             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 25,139,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,809,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,809,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,563,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 322,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 884,800                บาท

(4) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 40,100                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

58.9700         60.4075         63.4735         65.6335         

58.9700         60.4075         63.4735         65.6335         

58.4899         59.8834         62.9494         65.1094         

0.4801          0.5241          0.5241          0.5241          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.5312           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 61.7610          

เงนิงบประมาณ 61.7610          

      - งบบุคลากร 61.2298          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

กระทรวงอตุสาหกรรม

สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทราย

 ปี 2562  ปี 2563

58,970,000 61,761,000             



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 61,761,000 บาท

1. งบบคุลากร 61,229,800             บาท

1.1 เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ 51,547,300             บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 35,428,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 16,118,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,682,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 531,200                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 531,200                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 268,800                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 251,300                บาท

(3) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 11,100                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

183.8623        183.5236        187.0575        190.6384        

183.8623        183.5236        187.0575        190.6384        

183.5293       183.0914       186.6253       190.2062       

0.3330          0.4322          0.4322          0.4322          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงอตุสาหกรรม

สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม

 ปี 2562  ปี 2563

183,862,300 180,067,200            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 180.0672         

เงนิงบประมาณ 180.0672         

      - งบบุคลากร 179.6350        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 0.4322           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 180,067,200 บาท

1. งบบคุลากร 179,635,000          บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 176,428,600          บาท

1.1.1 เงนิเดือน 169,437,900          บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,990,700            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 3,206,400            บาท

2. งบดาํเนินงาน 432,200               บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 432,200               บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 216,000               บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 52,000                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 156,000               บาท

(4) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 8,200                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

64.3587         68.2267         72.3094         76.6371         

64.3587         68.2267         72.3094         76.6371         

64.1637         68.0453         72.1280         76.4557         

0.1950          0.1814          0.1814          0.1814          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

กระทรวงอตุสาหกรรม

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

 ปี 2562  ปี 2563

64,358,700 64,375,100             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 64.3751          

เงนิงบประมาณ 64.3751          

      - งบบุคลากร 64.1937          

      - งบดาํเนินงาน 0.1814           

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 64,375,100 บาท

1. งบบคุลากร 64,193,700             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 62,319,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 57,305,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,014,000              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 1,874,100              บาท

2. งบดาํเนินงาน 181,400                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 181,400                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 115,200                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 63,000                  บาท

(3) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 3,200 บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของสว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง จาํแนกดงัน้ี

ส่วนราชการ บาท

  เงนินอกงบประมาณ บาท

1. ศูนยอ์าํนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ บาท

2. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั บาท

3. สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ บาท

4. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ บาท

5. สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ บาท

6. สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ บาท

7. สาํนกังานราชบณัฑติยสภา บาท

8. สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก บาท

9. สาํนกังานขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ ยุทธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามคัคปีรองดอง บาท16,356,000             

83,053,300             

171,396,900           

263,635,100           

1,619,327,500         

82,176,100             

79,893,574,600        

278,725,000           

82,488,933,400        

-   

80,688,900             

-   -   

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

80,196,663,800 82,488,933,400                 



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

80,196.6638    86,619.1177    90,966.4594    95,600.0689    

80,196.6638    86,619.1177    90,966.4594    95,600.0689    

78,308.5822    84,680.4634    89,020.6750    93,646.8692    

508.7936        534.8291        534.8291        534.8291        

1,299.3839 1,403.8252 1,410.9553 1,418.3706 

79.9041         -                 -                 -                 

-                  -                  -                  -                  

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 82,488.9334     

เงนิงบประมาณ 82,488.9334     

      - งบบุคลากร 80,557.1350     

      - งบดาํเนินงาน 534.8291        

      - งบเงนิอดุหนุน 1,396.9693      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

72.3915         84.3112         88.1342         92.1691         

72.3915         84.3112         88.1342         92.1691         

67.4923         78.9113         82.7343         86.7692         

4.8992          5.3999          5.3999          5.3999          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 5.3999           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 80.6889          

เงนิงบประมาณ 80.6889          

      - งบบุคลากร 75.2890          

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ปี 2562 ปี 2563

72,391,500 80,688,900             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 80,688,900 บาท

1. งบบุคลากร 75,289,000            บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 54,416,600            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 54,416,600            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 20,872,400            บาท

2. งบดําเนินงาน 5,399,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,399,900              บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 690,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนพนกังานราชการผูป้ฏบิตัิงานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,700,000              บาท

(3) ค่าเช่าบา้น 1,161,600              บาท

(4) เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 808,200                บาท

(5) เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 40,100                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

265.5590        289.7713        301.4752        313.8761        

265.5590        289.7713        301.4752        313.8761        

256.0898       277.2848       288.9887       301.3896       

9.4692          12.4865         12.4865         12.4865         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั

 ปี 2562  ปี 2563

265,559,000 278,725,000            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 278.7250         

เงนิงบประมาณ 278.7250         

      - งบบุคลากร 266.2385        

      - งบดาํเนินงาน 12.4865          

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 278,725,000 บาท

1. งบบคุลากร 266,238,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 259,820,000           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 259,820,000           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,418,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,486,500            บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,486,500            บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 12,240,000            บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 234,000                บาท

(3) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 12,500                 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

79.6846         86.3610         90.7848         95.4615         

79.6846         86.3610         90.7848         95.4615         

79.0793         85.6985         90.1223         94.7990         

0.6053          0.6625          0.6625          0.6625          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

ปี 2562 ปี 2563

79,684,600 82,176,100             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 82.1761          

เงนิงบประมาณ 82.1761          

      - งบบุคลากร 81.5136          

      - งบดาํเนินงาน 0.6625           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 82,176,100 บาท

1. งบบคุลากร 81,513,600             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 66,324,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 59,925,100             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 6,399,600              บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 15,188,900             บาท

2. งบดาํเนินงาน 662,500                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 662,500                บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 120,000                บาท

(2) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 522,300                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 20,200                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

77,713.8588    83,956.6441    88,238.9378    92,804.2027    

77,713.8588    83,956.6441    88,238.9378    92,804.2027    

77,291.8266    83,510.1713    87,792.4650    92,357.7299    

422.0322       446.4728       446.4728       446.4728       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 446.4728        

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 79,893.5746     

เงนิงบประมาณ 79,893.5746     

      - งบบุคลากร 79,447.1018     

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

77,713,858,800                79,893,574,600        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 79,893,574,600 บาท

1. งบบคุลากร 79,447,101,800        บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 79,423,020,800        บาท

1.1.1 เงนิเดอืน 79,254,481,800        บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 168,539,000            บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 24,081,000             บาท

2. งบดาํเนินงาน 446,472,800           บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 446,472,800           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 194,682,000            บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 15,085,200             บาท

(3) ค่าตอบแทนกาํลงัคนดา้นสาธารณสุข 53,304,000             บาท

(4) ค่าตอบแทนบคุลากรทางการแพทยก์รณีไม่ทาํเวชปฏบิตัสิ่วนตวั 7,620,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 174,618,000            บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,116,800              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 46,800                  บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

200.4256        275.2436        286.9382        299.3278        

200.4256        275.2436        286.9382        299.3278        

198.2871       271.8527       283.5473       295.9369       

2.1385          3.3909          3.3909          3.3909          

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน 3.3909           

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

รวมทัง้สิ้น 263.6351         

เงนิงบประมาณ 263.6351         

      - งบบุคลากร 260.2442        

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

ปี 2562 ปี 2563

200,425,600 263,635,100            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 263,635,100 บาท

1. งบบคุลากร 260,244,200           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 252,432,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 252,432,300           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 7,811,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 3,390,900              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,390,900              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,068,200              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 26,600                  บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 288,000                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนพนกังานราชการ 8,100 บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

73.8115         178.2528        185.3829        192.7982        

73.8115         178.2528        185.3829        192.7982        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

73.8115         178.2528       185.3829       192.7982       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 171.3969        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 171.3969         

เงนิงบประมาณ 171.3969         

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

 ปี 2562  ปี 2563

73,811,500 171,396,900            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครัฐ 171,396,900 บาท

1. งบเงนิอุดหนุน 171,396,900           บาท

1.1 เงนิอุดหนุนทัว่ไป 171,396,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 171,396,900           บาท

598



งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

-                 21.6726         22.2593         22.8636         

-                 21.6726         22.2593         22.8636         

-                 21.6726         22.2593         22.8636         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สว่นราชการไม่สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคมุดูแลของนายกรฐัมนตรี

สาํนกังานขบัเคลื่อนการปฏรูิปประเทศ ยทุธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามคัคปีรองดอง

ปี 2562 ปี 2563

-   16,356,000             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 16.3560          

เงนิงบประมาณ 16.3560          

      - งบบุคลากร 16.3560          

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 16,356,000 บาท

1. งบบคุลากร 16,356,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 16,356,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 16,356,000             บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรฐัวิสาหกจิ

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1.1 การกฬีาแห่งประเทศไทย บาท

1.2 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย บาท

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

2.1 องคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร บาท

3. กระทรวงคมนาคม บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

3.1 การรถไฟแห่งประเทศไทย บาท

3.2 สถาบนัการบนิพลเรอืน บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

4. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

4.1 องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ บาท

4.2 องคก์ารสวนสตัว ์ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

4.3 องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ บาท

5. กระทรวงมหาดไทย บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

5.1 องคก์ารจดัการนํา้เสยี บาท

6. กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

6.1 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย บาท

6.2 องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ บาท

รฐัวิสาหกจิ

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

2,513,022,100                  2,463,776,700                  

301,988,600 255,105,500 

1,225,479,200.00      

-   

282,019,200           

943,460,000           

16,234,400.00          

-   

16,234,400             

389,732,900.00        

77,850,100             

306,153,300           

83,579,600             

77,850,100             

247,363,800.00        

177,255,400            

60,611,200             

161,924,800           

177,255,400           

24,827,800             

65,655,400.00          

-   

65,655,400             

519,311,000.00        

-   

426,088,800           

93,222,200             



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,815.0107 2,912.9008 3,061.3268 3,223.2892 

2,513.0221 2,583.9610 2,711.5290 2,851.3254 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

2,513.0221     2,583.9610     2,711.5290     2,851.3254     

-                 -                 -                 -                 

301.9886        328.9398        349.7978        371.9638        

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แหล่งเงนิ
งบประมาณ

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 2,718.8822      

เงนิงบประมาณ 2,463.7767      

เงนินอกงบประมาณ 255.1055         

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 2,463.7767      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

296.9013        294.7100        307.9720        321.8308        

296.9013        294.7100        307.9720        321.8308        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

296.9013       294.7100       307.9720       321.8308       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 282.0192        

รวมทัง้สิ้น 282.0192         

เงนิงบประมาณ 282.0192         

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รฐัวสิาหกจิ

การกฬีาแหง่ประเทศไทย

ปี 2562 ปี 2563

296,901,300 282,019,200            



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 282,019,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 282,019,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 282,019,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 257,140,400            บาท

2) เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี้ยงชพีพนกังาน 24,878,800             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,026.5849 985.9157        1,030.2819 1,076.6446 

1,026.5849 985.9157        1,030.2819 1,076.6446 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

1,026.5849     985.9157       1,030.2819     1,076.6446     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 943.4600        

รวมทัง้สิ้น 943.4600         

เงนิงบประมาณ 943.4600         

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รฐัวสิาหกจิ

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

ปี 2562 ปี 2563

1,026,584,900                 943,460,000            



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 943,460,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 943,460,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 943,460,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 852,327,800            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 48,515,100             บาท

2.1) ค่าเช่าบา้น เริม่ต ัง้แต่ปี 2563 - 2565 16 ราย 23,513,700             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 70,541,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 23,513,700             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 23,513,700             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 23,513,700             บาท

2.2) ค่าเช่าบา้นของสาํนกังานต่างประเทศ เริม่ต ัง้แต่ปี 2562 - 2565 16 ราย 25,001,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 102,036,300            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 27,032,100             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 25,001,400             บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 25,001,400             บาท

ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 25,001,400             บาท

3) เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี้ยงชพี 42,617,100             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

293.0093       321.3436       338.5204       362.2426       

293.0093       321.3436       338.5204       362.2426       

-                -                -                -                

-                -                -                -                

293.0093       321.3436       338.5204       362.2426       

-                -                -                -                

-                -                -                -                

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                 

เงนินอกงบประมาณ -                 

      - งบดาํเนินงาน -                 

      - งบเงนิอดุหนุน 306.1533        

รวมทัง้สิ้น 306.1533        

เงนิงบประมาณ 306.1533        

      - งบบุคลากร -                 

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รฐัวสิาหกจิ

การรถไฟแหง่ประเทศไทย

 ปี 2562  ปี 2563

293,009,300                 306,153,300          



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 306,153,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 306,153,300          บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 306,153,300          บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 267,890,400          บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 38,262,900            บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

168.4270        172.1854        183.6381        195.8344        

81.8598         88.5943         93.9099         99.5444         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

81.8598         88.5943         93.9099         99.5444         

-                 -                 -                 -                 

86.5672         83.5911         89.7282         96.2900         

86.5672         83.5911         89.7282         96.2900         

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รฐัวสิาหกจิ

สถาบนัการบนิพลเรือน

ปี 2562 ปี 2563

81,859,800 83,579,600             

86,567,200 77,850,100             

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 83.5796          

รวมทัง้สิ้น 161.4297         

เงนิงบประมาณ 83.5796          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 77.8501          

      - เงนิรายได ้ 77.8501          



2. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 83,579,600 บาท

เงนินอกงบประมาณ          77,850,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 83,579,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ              77,850,100 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 83,579,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ              77,850,100 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 83,579,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 77,850,100             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

408.0845        449.0761        473.4426        499.2711        

408.0845        449.0761        473.4426        499.2711        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

408.0845       449.0761       473.4426       499.2711       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 426.0888        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 426.0888         

เงนิงบประมาณ 426.0888         

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รฐัวสิาหกจิ

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย

 ปี 2562  ปี 2563

408,084,500 426,088,800            



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 426,088,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 426,088,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 426,088,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 383,121,400            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 42,967,400             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

68.7845         69.0046         72.5547         76.3178         

68.7845         69.0046         72.5547         76.3178         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

68.7845         69.0046         72.5547         76.3178         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 65.6554          

รวมทัง้สิ้น 65.6554          

เงนิงบประมาณ 65.6554          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รฐัวสิาหกจิ

องคก์ารจดัการน้ําเสยี

 ปี 2562  ปี 2563

68,784,500 65,655,400             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 65,655,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 65,655,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 65,655,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 55,819,600             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 9,835,800              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

15.6100         16.8838         17.5592         18.2616         

15.6100         16.8838         17.5592         18.2616         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

15.6100         16.8838         17.5592         18.2616         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รฐัวสิาหกจิ

องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร

ปี 2562 ปี 2563

15,610,000 16,234,400             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 16.2344          

รวมทัง้สิ้น 16.2344          

เงนิงบประมาณ 16.2344          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 16,234,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 16,234,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 16,234,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 16,234,400             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

86.5540 98.8155 104.7444        111.0291        

86.5540 98.8155 104.7444        111.0291        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

86.5540         98.8155         104.7444        111.0291        

-                 -                 -                 -                 

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รฐัวิสาหกจิ

องคก์ารพพิธิภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์หง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

86,554,000 93,222,200             

-   -   

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 93.2222          

รวมทัง้สิ้น 93.2222          

เงนิงบประมาณ 93.2222          

      - งบบคุลากร -                  

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 93,222,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 93,222,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 93,222,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 83,409,600             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 9,812,600              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

60.3824         61.7094         62.8140         63.9254         

60.3824         61.7094         62.8140         63.9254         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

60.3824         61.7094         62.8140         63.9254         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 60.6112          

รวมทัง้สิ้น 60.6112          

เงนิงบประมาณ 60.6112          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รฐัวสิาหกจิ

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์

ปี 2562 ปี 2563

60,382,400 60,611,200             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 60,611,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 60,611,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 60,611,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 53,031,100             บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 7,580,100              บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

368.1806        416.9889        442.0082        468.5287        

152.7592        171.6402        181.9386        192.8549        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

152.7592       171.6402       181.9386       192.8549       

-                 -                 -                 -                 

215.4214        245.3487        260.0696        275.6738        

215.4214       245.3487       260.0696       275.6738       

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รฐัวสิาหกจิ

องคก์ารสวนสตัว ์

ปี 2562 ปี 2563

152,759,200 161,924,800            

215,421,400 177,255,400            

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 161.9248        

รวมทัง้สิ้น 339.1802         

เงนิงบประมาณ 161.9248         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 177.2554         

      - เงนิรายได ้ 177.2554        



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 161,924,800 บาท

เงนินอกงบประมาณ        177,255,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 161,924,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ            177,255,400 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 161,924,800           บาท

เงนินอกงบประมาณ            177,255,400 บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 153,210,500            บาท

เงนินอกงบประมาณ 152,483,800            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 8,714,300              บาท

เงนินอกงบประมาณ 24,771,600             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

22.4922         26.2678         27.7913         29.4031         

22.4922         26.2678         27.7913         29.4031         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

22.4922         26.2678         27.7913         29.4031         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 24.8278          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

รวมทัง้สิ้น 24.8278          

เงนิงบประมาณ 24.8278          

      - งบบุคลากร -                  

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รฐัวสิาหกจิ

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้

ปี 2562 ปี 2563

22,492,200 24,827,800             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 24,827,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 24,827,800            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,827,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 22,130,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 2,697,800              บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของหน่วยงานของรฐัสภา

จาํแนกดงัน้ี

1. สถาบนัพระปกเกลา้ บาท บาท

2. สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา บาท บาท

3. สาํนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร บาท บาท

หน่วยงานของรฐัสภา

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

4,382,710,080        3,033,347,200        

- - 

4,726,747,400        4,285,549,900        

- - 

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

164,142,600           116,270,500           

3,031,591,100         2,758,288,200         

1,531,013,700         1,410,991,200         



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

3,033.3472     4,462.4299     4,647.1998     4,926.0317     

3,033.3472     4,462.4299     4,647.1998     4,926.0317     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

3,033.3472     4,462.4299     4,647.1998     4,926.0317     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - เงนิกูต่้างประเทศ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 4,285.5499      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

แหล่งเงนิ
งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 4,285.5499      

      - เงนิรายได ้ -                  

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ -                  

      - ทุนหมนุเวยีน -                  

      - เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                  

      -  เงนิกูใ้นประเทศ -                  

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

เงนิงบประมาณ 4,285.5499      

      - งบบุคลากร -                  
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,263.7736 1,482.9307 1,488.9307 1,578.2665 

1,263.7736 1,482.9307 1,488.9307 1,578.2665 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

1,263.7736     1,482.9307     1,488.9307     1,578.2665     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยงานของรฐัสภา

สาํนกังานเลขาธิการวฒุิสภา

เสนอจดัสรร

1,263,773,600 

-    

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,410.9912      

เงนิงบประมาณ 1,410.9912      

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,410.9912      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

1,410,991,200 

-   -    

งบประมาณ ขอจดัสรร

1,310,301,500             

-   

1,531,013,700             



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบุคลากรภาครฐั 1,531,013,700 1,410,991,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,531,013,700     1,410,991,200     บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,531,013,700     1,410,991,200     บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,015,819,200     941,480,700       บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 515,194,500       469,510,500       บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,653.0131 2,856.2525 3,027.6276 3,209.2852 

1,653.0131 2,856.2525 3,027.6276 3,209.2852 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

1,653.0131     2,856.2525     3,027.6276     3,209.2852     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

2,923,299,100             1,653,013,100 

2,758,288,200 

2,758.2882      

2,758.2882      

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น

-   -   

3,031,591,100             

-   -   

หน่วยงานของรฐัสภา

สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

2,758.2882      

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบุคลากรภาครฐั 3,031,591,100 2,758,288,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,031,591,100     2,758,288,200     บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,031,591,100     2,758,288,200     บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,706,926,500     1,561,507,500     บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,324,664,600     1,196,780,700     บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของหน่วยงานของศาล

1. สาํนกังานศาลปกครอง บาท บาท

2. สาํนกังานศาลยุตธิรรม บาท บาท

3. สาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ บาท บาท208,378,800           176,045,600           

14,568,372,484        11,948,930,600        

2,364,095,500         1,979,431,700         

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

- - 

17,140,846,784       14,104,407,900       

- - 

หน่วยงานของศาล

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

17,328,094,210       14,755,039,500       



แผนบคุลากรภาครฐั บาท บาท

2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

14,755.0395 14,772.6716 15,585.5031 16,446.9125 

14,755.0395 14,772.6716 15,585.5031 16,446.9125 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

14,755.0395    14,772.6716    15,585.5031    16,446.9125    

-                 -                 -                 -                 

-   -   -   -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

17,140,846,784         14,104,407,900                 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 14,104.4079     

เงนิงบประมาณ 14,104.4079     

      - งบบคุลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 14,104.4079     

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

632



งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

2,096.1630   2,036.9834     2,097.8786     2,162.3134     

2,096.1630   2,036.9834     2,097.8786     2,162.3134     

-               -                 -                 -                 

-               -                 -                 -                 

-               -                 -                 -                 

2,096.1630   2,036.9834     2,097.8786     2,162.3134     

-               -                 -                 -                 

-               -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                 

      - งบลงทุน -                 

      - งบเงนิอดุหนุน 1,979.4317     

      - งบรายจ่ายอื่น -                 

เงนิงบประมาณ 1,979.4317     

      - งบบุคลากร -                 

      - งบดาํเนินงาน -                 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,979.4317     

-   -   

2,364,095,500        1,979,431,700 

-   -   

2,230,513,100        2,096,163,000 

หน่วยงานของศาล

สาํนกังานศาลปกครอง

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบคุลากรภาครฐั 2,364,095,500 1,979,431,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,364,095,500     1,979,431,700     บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,364,095,500     1,979,431,700     บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 2,278,276,800     1,938,265,500     บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 85,818,700         41,166,200         บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

12,492.0608    12,548.4200    13,285.3748    14,066.1694    

12,492.0608    12,548.4200    13,285.3748    14,066.1694    

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

12,492.0608    12,548.4200    13,285.3748    14,066.1694    

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 11,948.9306     

รวมทัง้สิ้น 11,948.9306     

เงนิงบประมาณ 11,948.9306     

      - งบบุคลากร -                  

14,568,372,484           

-   -    

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

11,948,930,600 

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

14,738,661,700           12,492,060,800 

-   -   

หน่วยงานของศาล

สาํนกังานศาลยตุธิรรม



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบคุลากรภาครฐั 14,568,372,484 11,948,930,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,568,372,484   11,948,930,600   บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,568,372,484 11,948,930,600   บาท

1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 14,223,704,844    11,840,750,400    บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 344,667,640       108,180,200       บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

166.8157        187.2682        202.2497        218.4297        

166.8157        187.2682        202.2497        218.4297        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

166.8157       187.2682       202.2497       218.4297       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

170,764,300               166,815,700 

หน่วยงานของศาล

สาํนกังานศาลรฐัธรรมนูญ

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

-   -   

208,378,800               176,045,600 

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 176.0456         

เงนิงบประมาณ 176.0456         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 176.0456        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบุคลากรภาครฐั 208,378,800 176,045,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 208,378,800       176,045,600       บาท

 1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 208,378,800       176,045,600       บาท

 1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 205,441,300       173,125,900       บาท

 2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 2,937,500          2,919,700          บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของหน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

1. สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ บาท บาท

2. สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ บาท บาท

บาท บาท

4. สาํนกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ บาท บาท

5. สาํนกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ บาท บาท

6. สาํนกังานอยัการสูงสุด บาท บาท

3. สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทจุรติแห่งชาติ

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

14,342,389,800       11,728,172,000       

- - 

13,653,479,600       11,871,388,300       

- - 

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

2,128,950,500         1,896,983,100         

298,301,700           233,628,900           

6,911,882,500         6,767,052,600         

2,527,798,800         1,442,894,700         

1,608,916,900         1,383,580,900         

177,629,200           147,248,100           



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

11,728.1720    12,569.7280    13,286.3502    14,048.8295    

11,728.1720    12,569.7280    13,286.3502    14,048.8295    

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

11,728.1720    12,569.7280    13,286.3502    14,048.8295    

-                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 11,871.3883     

เงนิงบประมาณ 11,871.3883     

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 11,871.3883     

      - งบรายจ่ายอื่น -                  
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,823.6464 1,911.8069 1,989.2255 2,071.2892 

1,823.6464 1,911.8069 1,989.2255 2,071.2892 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

1,823.6464     1,911.8069     1,989.2255     2,071.2892     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,896.9831      

เงนิงบประมาณ 1,896.9831      

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,896.9831      

-   -    

2,128,950,500             1,896,983,100 

-   -    

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

สาํนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

2,203,181,700             1,823,646,400 



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบุคลากรภาครฐั 2,128,950,500 1,896,983,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,128,950,500     1,896,983,100     บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,128,950,500     1,896,983,100     บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 2,105,196,900     1,881,928,700     บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 23,753,600         15,054,400         บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,705.4263 1,514.1521 1,589.6850 1,669.7499 

1,705.4263 1,514.1521 1,589.6850 1,669.7499 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

1,705.4263     1,514.1521     1,589.6850     1,669.7499     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

2,492,643,000             1,705,426,300 

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกต ัง้

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

-   -   

2,527,798,800             1,442,894,700 

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,442.8947      

เงนิงบประมาณ 1,442.8947      

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,442.8947      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบคุลากรภาครฐั 2,527,798,800 1,442,894,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,527,798,800     1,442,894,700     บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,527,798,800     1,442,894,700     บาท

1) ค่าใชจ่้ายบุคลากร 2,048,243,000     1,332,821,800     บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 479,555,800       110,072,900       บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1,390.9552 1,495.0000 1,614.0000 1,743.0000 

1,390.9552 1,495.0000 1,614.0000 1,743.0000 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

1,390.9552     1,495.0000     1,614.0000     1,743.0000     

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 1,383.5809      

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนิงบประมาณ 1,383.5809      

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 1,383.5809      

-   -    

1,608,916,900             1,383,580,900 

-   -    

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

1,514,358,200             1,390,955,200 



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบุคลากรภาครฐั 1,608,916,900 1,383,580,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,608,916,900     1,383,580,900     บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,608,916,900     1,383,580,900     บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 1,580,938,500     1,362,490,300     บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 27,978,400         21,090,600         บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

141.6133        156.0830        165.4480        175.3748        

141.6133        156.0830        165.4480        175.3748        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

141.6133       156.0830       165.4480       175.3748       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

165,388,200               141,613,300 

-   -    

177,629,200               147,248,100 

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 147.2481         

เงนิงบประมาณ 147.2481         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 147.2481        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบุคลากรภาครฐั 177,629,200 147,248,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 177,629,200       147,248,100       บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 177,629,200       147,248,100       บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 171,047,200       142,381,600       บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 6,582,000          4,866,500          บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

192.9901     237.2573     246.9869     257.3002      

192.9901     237.2573     246.9869     257.3002      

-               -               -               -                

-               -               -               -                

-               -               -               -                

192.9901     237.2573     246.9869     257.3002      

-               -               -               -                

-               -               -               -                

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

247,032,500            192,990,100 

-   -   

298,301,700            

เงนินอกงบประมาณ -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 233.6289        

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบลงทุน -                  

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนิงบประมาณ 233.6289        

แหล่งเงนิ
งบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน -                  

233,628,900 

-   -   

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

สาํนกังานผูต้รวจการแผ่นดิน

รวมทัง้สิ้น 233.6289        

งบประมาณ ขอจดัสรร เสนอจดัสรร



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบคุลากรภาครฐั 298,301,700 233,628,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 298,301,700       233,628,900       บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 298,301,700       233,628,900       บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 271,880,100 215,635,600       บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 26,421,600         17,993,300         บาท
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งบประมาณรายจา่ย ปี 2562 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2563 บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

6,473.5407   7,255.4287   7,681.0048   8,132.1154   

6,473.5407   7,255.4287   7,681.0048   8,132.1154   

-               -               -               -               

-               -               -               -               

6,473.5407   7,255.4287   7,681.0048   8,132.1154   

-               -               -               -               

-               -               -               -               

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบเงนิอดุหนุน 6,767.0526       

      - งบรายจ่ายอืน่ -                   

เงนินอกงบประมาณ -                   

เงนิงบประมาณ 6,767.0526       

      - งบบคุลากร -                   

      - งบดาํเนนิงาน -                   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 6,767.0526       

- - 

6,911,882,500           6,767,052,600                

- - 

7,719,786,200           6,473,540,700                

หน่วยงานขององคก์รอสิระและองคก์รอยัการ

งบประมาณ

สาํนกังานอยัการสูงสุด

เสนอจดัสรรขอจดัสรร



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ขอจดัสรร เสนอจดัสรร

รายการบคุลากรภาครฐั 6,911,882,500 6,767,052,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,911,882,500     6,767,052,600     บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,911,882,500     6,767,052,600     บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 6,742,860,600     6,655,971,400     บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 169,021,900 111,081,200 บาท
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจา่ยสาํหรบัแผนงานบคุลากรภาครฐัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของหน่วยงานอืน่ของรฐัและหน่วยงานในกาํกบั*

ส่วนราชการ บาท

เงนินอกงบประมาณ บาท

1. สาํนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ บาท

2. สาํนกังานสภาเกษตรกรแห่งชาติ บาท

หน่วยงานอืน่ของรฐั

งบประมาณ  ปี 2562  ปี 2563

296,107,000 280,504,600 

-   -   

280,504,600.00        

-   

80,027,300             

200,477,300           



2. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

296.1070        287.6334        294.9687        302.5174        

296.1070        287.6334        294.9687        302.5174        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

296.1070       287.6334       294.9687       302.5174       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 280.5046         

เงนิงบประมาณ 280.5046         

แหล่งเงนิ
งบประมาณ

      - งบลงทุน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 280.5046        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

99.7217         83.2284         86.5575         90.0198         

99.7217         83.2284         86.5575         90.0198         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

99.7217         83.2284         86.5575         90.0198         

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยงานอืน่ของรฐั

สาํนกังานคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้

 ปี 2562  ปี 2563

99,721,700 80,027,300             

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

รวมทัง้สิ้น 80.0273          

เงนิงบประมาณ 80.0273          

      - งบบุคลากร -                  

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 80.0273          

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 80,027,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 80,027,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 80,027,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 80,027,300             บาท
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งบประมาณ

งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2562 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

196.3853        204.4050        208.4112        212.4976        

196.3853        204.4050        208.4112        212.4976        

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

196.3853       204.4050       208.4112       212.4976       

-                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2563 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

หน่วยงานอืน่ของรฐั

สาํนกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาติ

ปี 2562 ปี 2563

196,385,300 200,477,300            

-   -   

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2563

      - งบดาํเนินงาน -                  

      - งบเงนิอดุหนุน 200.4773        

รวมทัง้สิ้น 200.4773         

เงนิงบประมาณ 200.4773         

      - งบบุคลากร -                  

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ -                  



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 200,477,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 200,477,300           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 200,477,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 200,477,300            บาท
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