
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) จัดท ำงบประมำณ ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ว่ำด้วยกำรงบประมำณ พ.ศ. 2546 ปีงบประมำณของ กบข. คือ ระยะเวลำตำมปี
ปฏิทินเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. ในปีงบประมำณ 2561 กบข. ได้รับอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยจำก
คณะกรรมกำรกองทุนฯรวมทั้งสิ้น 1,522 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็น งบด ำเนินกำร งบลงทุน และงบตำมแผน
ยุทธศำสตร์ มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. งบด าเนินการ เป็นรำยจ่ำยที่ประมำณว่ำจะจ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำนประจ ำ ได้แก่ รำยจ่ำย  
ในลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น จ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติรวม 
1,402 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหมวดรำยจ่ำยต่ำง ๆ ได้แก่   

- รำยจ่ำยบริหำรเงินลงทุน ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมผู้จัดกำรกองทุน ค่ำใช้จ่ำยบริหำรอำคำร ค่ำที่
ปรึกษำกำรลงทุน โปรแกรมวิเครำะห์กำรลงทุนและค่ำข้อมูลกำรลงทุน เป็นต้น 

- รำยจ่ำยงำนทะเบียนสมำชิก  
- รำยจ่ำยสื่อสำรสมำชิกและสิทธิประโยชน์สมำชิก เช่น สื่อสำรผ่ำนสื่อ สวัสดิกำรสมำชิก  
- รำยจ่ำยประชุมใหญ่ผู้แทนสมำชิกประจ ำปี 
- รำยจ่ำยบุคลำกร เช่น เงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำรอื่น ๆ และค่ำฝึกอบรมและพัฒนำ 
- รำยจ่ำยบริหำรส ำนักงำน เช่น ค่ำเช่ำอำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รำยจ่ำยที่ปรึกษำ

และค่ำธรรมเนียม และรำยจ่ำยด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 
- รำยจ่ำยคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำสัมมนำและดูงำน  

2. งบลงทุน เป็นรำยจ่ำยที่ประมำณว่ำจะจ่ำยเพ่ือก่อให้เกิดทรัพย์สินถำวร เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง 
ยำนพำหนะ อุปกรณ์ที่มีสภำพกำรใช้งำนเกินกว่ำ 1 ปี และมีรำคำตั้งแต่ 2,000 บำทขึ้นไป และทรัพย์สินที่ไม่มี
รูปร่ำง เช่น สิทธิต่ำง ๆ ที่มีอำยุเกินกว่ำ 1 ปี รวมทั้งรำยจ่ำยเพ่ือขยำยงำนหรือปรับปรุงงำนให้ดีขึ้น จ ำนวนเงิน
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติรวม 28 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหมวดรำยจ่ำยต่ำง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
โปรแกรมค ำสั่งงำน เครื่องใช้ส ำนักงำน ส่วนปรับปรุงส ำนักงำน เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  

3. งบตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์องค์กรประจ ำปี 
จ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติรวม 92 ล้ำนบำท 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
  หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ สัดส่วน (%) 
งบด าเนินการ 1,402   92 
งบลงทุน     28    2 
งบตามแผนยุทธศาสตร์     92    6 

รวม 1,522 100 
 

 



รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2561  

    หน่วย : ล้านบาท 
รายการ งบประมาณ สัดส่วน (%) 

รายจ่ายบริหารเงินลงทุน  670 47.8 

     ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรบริหำรอำคำร  266 19.0 
     ค่ำธรรมเนียมผู้จัดกำรกองทุนและผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน  318 22.7 
     ค่ำโปรแกรมวิเครำะห์กำรลงทุนและค่ำข้อมูลกำรลงทุน    55   3.9 
     ค่ำท่ีปรึกษำกำรลงทุน    30   2.1 
     ค่ำใช้จ่ำยบริหำรเงินลงทุนอ่ืน       1   0.1 
รายจ่ายบุคลากร  493 35.2 

     เงินเดือนและค่ำตอบแทน  458 32.7 
     ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง และค่ำสวัสดิกำรอ่ืน     20   1.4 
     ค่ำฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร    15   1.1 
รายจ่ายบริหารส านักงาน  125  8.8 

     ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำน และยำนพำหนะ   85  6.1 
     ค่ำท่ีปรึกษำและค่ำธรรมเนียม   12  0.8 
     ค่ำจ้ำงบริกำรภำยนอก   10  0.7 
     ค่ำใช้จ่ำยปฏิบัติงำนนอกสถำนที่    8  0.6 
     ค่ำใช้จ่ำยกำรติดต่อสื่อสำร    5  0.3 
     ค่ำใช้จ่ำยบริหำรส ำนักงำนอ่ืน     5  0.3 
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก  40  2.9 
     ค่ำบริกำรข้อมูลสมำชิก   35  2.5 
     ค่ำจัดท ำจัดส่งเอกสำรแบบพิมพ์ และค่ำธรรมเนียมธนำคำร     5  0.4 
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก  53  3.8 
     ค่ำใช้จ่ำยสื่อสำรผ่ำนสื่อ   23  1.7 
     ค่ำใช้จ่ำยสื่อสำรสื่อบุคคล   14  1.0 
     ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำร และสื่อสำรอ่ืน   16  1.1 
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ    17  1.2 
     ค่ำสัมมนำกรรมกำร   10  0.7 
     ค่ำเบี้ยประชุม และค่ำใช้จ่ำยอื่น    7  0.5 
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก    4  0.3 

รวม       1,402 100 
 



รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าปี พ.ศ. 2561 
    หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ สัดส่วน (%) 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  7.0 25.2 
โปรแกรมค ำสั่งงำน 13.1 46.8 
เครื่องใช้ส ำนักงำน  0.2  0.8 
ส่วนปรับปรุงส ำนักงำน  6.6 23.5 
เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์  1.0  3.4 
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่  0.1  0.3 

รวม            28           100 
 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2561 

   หน่วย : ล้านบาท 
 ล าดับ แผนด าเนินงาน งบประมาณ  สัดส่วน(%) 

1 เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรบริหำรงำน (Data 
Management System)   

40 43.3 

2 เสริมสร้ำง IT Governance ให้สอดคล้องกับ iGRC ขององค์กร  9.0 9.7 
3 ปรับเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรฐำนข้อมูลและกระบวนกำรปฏิบัติงำน

ทะเบียนสมำชิก  
5.7 6.2 

4 ศึกษำและเตรียมควำมพร้อมด้ำนปฏิบัติกำรเพ่ือรองรับกำรแก้ พ.ร.บ.กบข.  3.7 4.0 
5 กำรจัดท ำเส้นทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career path) ทุกกลุ่มสำยงำน 

และแผนพัฒนำเส้นทำงก้ำวหน้ำของผู้สืบทอดต ำแหน่ง  
1.5 1.6 

6 กำรให้บริกำร End-to-End Service on Mobile Platform  5 5.4 
7 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสมำชิกเพ่ือวิเครำะห์ Big Data& Data Analytics 5 5.4 
8 กำรสื่อสำรเชื่อมโยงข้ำมแพลตฟอร์ม Cross Platform Communication 4 4.3 
9 กำรสื่อสำรที่เหมำะกับสมำชิกตำมกลุ่มเป้ำหมำย (Effective Content for 

Segmentation) 
5 5.4 

10 กำรให้บริกำรเครื่องมือวำงแผนกำรเงินเพ่ือกำรเกษียณเป็นรำยบุคคล 
(Personalized Pension Dashboard) 

2 2.2 

11 กำรให้บริกำรข้อมูลทำงกำรเงิน (Financial Assistant Service) 2 2.2 
12 กำรจัดแผนทำงเลือกกำรลงทุนที่สมำชิกสำมำรถก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนได้

ด้วยตัวเอง (A La Carte Investment Choice) 
0.5 0.5 

13 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรอัตรำแลกเปลี่ยน 7 7.6 
14 กำรเสริมสร้ำง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) 1 1.1 
15 สรรหำ คัดเลือก พัฒนำผู้สืบทอดผู้บริหำรเพ่ือควำมต่อเนื่องด ำเนินธุรกิจ 1 1.1 

รวม 92 100 
 


