
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) จัดท ำงบประมำณตำมระเบียบคณะกรรมกำรกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ว่ำด้วยกำรงบประมำณ พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 โดยปีงบประมำณของ 
กบข. คือ ระยะเวลำตำมปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. ในปีงบประมำณ 2562 กบข. ได้รับอนุมัติ
งบประมำณรำยจ่ำยจำกคณะกรรมกำรกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 1,472 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็น งบด ำเนินกำร งบลงทุน 
งบตำมแผน-ยุทธศำสตร์ และเงินส ำรองจ่ำย มีรำยละเอียดดังนี้ 

1. งบด าเนินการ เป็นรำยจ่ำยที่ประมำณว่ำจะจ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำนประจ ำ ได้แก่ รำยจ่ำยใน
ลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น จ ำนวนเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติรวม 
1,404 ล้ำนบำทแบ่งเป็นประเภทรำยจ่ำยต่ำง ๆ ได้แก่   

- รำยจ่ำยบริหำรเงินลงทุน ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมผู้จัดกำรกองทุน ค่ำใช้จ่ำยบริหำรอำคำร ค่ำ 
ที่ปรึกษำกำรลงทุน โปรแกรมวิเครำะห์กำรลงทุนและค่ำข้อมูลกำรลงทุน เป็นต้น 

- รำยจ่ำยงำนทะเบียนสมำชิก   
- รำยจ่ำยสื่อสำรสมำชิกและสิทธิประโยชน์สมำชิก เช่น สื่อสำรผ่ำนสื่อ สวัสดิกำรสมำชิก เป็นต้น   
- รำยจ่ำยประชุมใหญ่ผู้แทนสมำชิกประจ ำปี   
- รำยจ่ำยบุคลำกร เช่น เงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำรอ่ืน ค่ำฝึกอบรมและพัฒนำ เป็นต้น 
- รำยจ่ำยบริหำรส ำนักงำน เช่น ค่ำเช่ำอำคำรอุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รำยจ่ำยที่ปรึกษำ

และค่ำธรรมเนียม และรำยจ่ำยด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 
- รำยจ่ำยคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำสัมมนำและดูงำน  

2. งบลงทุน เป็นรำยจ่ำยที่ประมำณว่ำจะจ่ำยเพ่ือก่อให้เกิดทรัพย์สินถำวร เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง 
ยำนพำหนะ อุปกรณ์ที่มีสภำพกำรใช้งำนเกินกว่ำ 1 ปี และมีรำคำตั้งแต่ 5 ,000 บำทขึ้นไป และทรัพย์สินที่ไม่มี
รูปร่ำง เช่น สิทธิต่ำง ๆ ที่มีอำยุเกินกว่ำ 1 ปี รวมทั้งรำยจ่ำยเพ่ือขยำยงำนหรือปรับปรุงงำนให้ดีขึ้น จ ำนวนเงิน
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติรวม 27 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหมวดรำยจ่ำยต่ำง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
โปรแกรมค ำสั่งงำน เครื่องใช้ส ำนักงำน ส่วนปรับปรุงส ำนักงำน เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

3. งบตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์องค์กรประจ ำปี 
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัตริวม 36 ล้ำนบำท 

4. เงินส ารองจ่าย เป็นวงเงินที่ก ำหนดไว้ส ำหรับใช้จ่ำยกรณีมีควำมจ ำเป็นที่งบประมำณรำยจ่ำยที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ กำรใช้จ่ำยเงินส ำรองจ่ำยจะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำร กบข. ทรำบทุกครั้ง จ ำนวนเงิน
งบประมำณท่ีได้รับอนุมัตริวม 5 ล้ำนบำท 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณ สัดส่วน (%) 

งบด าเนินการ 1,404  95.4 
งบลงทุน     27   1.8 
งบตามแผนยุทธศาสตร์     36   2.5 
เงินส ารองจ่าย      5   0.3 

รวม 1,472 100 
 

 



รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบด าเนินการประจ าปี พ.ศ. 2562  
   หน่วย : ล้านบาท 

 รำยกำร งบประมำณ สัดส่วน (%) 
รายจ่ายบริหารเงินลงทุน 632 45.0 

     ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรบริหำรอำคำร 284 20.2 
     ค่ำธรรมเนียมผู้จัดกำรกองทุนและผู้เก็บรักษำทรัพย์สิน 264 18.8 
     ค่ำโปรแกรมวิเครำะห์กำรลงทุนและค่ำข้อมูลกำรลงทุน   46 3.3 
     ค่ำท่ีปรึกษำกำรลงทุน   37 2.6 
     ค่ำใช้จ่ำยบริหำรเงินลงทุนอ่ืน     1 0.1 
รายจ่ายบุคลากร 537 38.2 

     เงินเดือนและค่ำตอบแทน 506 36.0 
     ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง และค่ำสวัสดิกำรอ่ืน    19 1.3 
     ค่ำฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกร   12 0.9 
รายจ่ายบริหารส านักงาน 150 10.8 

     ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำน และยำนพำหนะ   90 6.4 
     ค่ำใช้จ่ำยสื่อสำรองค์กร   22 1.6 
     ค่ำจ้ำงบริกำรภำยนอก   12 0.9 
     ค่ำท่ีปรึกษำและค่ำธรรมเนียม   11 0.8 
     ค่ำใช้จ่ำยปฏิบัติงำนนอกสถำนที่    6 0.4 
     ค่ำใช้จ่ำยกำรติดต่อสื่อสำร    4 0.3 
     ค่ำใช้จ่ำยบริหำรส ำนักงำนอ่ืน     5 0.4 
รายจ่ายทะเบียนสมาชิก   37 2.6 
     ค่ำบริกำรข้อมูลสมำชิก   35 2.5 
     ค่ำจัดท ำจัดส่งเอกสำรแบบพิมพ์ และค่ำธรรมเนียมธนำคำร      2 0.1 
รายจ่ายสื่อสารสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก   30 2.1 
     ค่ำใช้จ่ำยสื่อสำรผ่ำนสื่อ   13 0.9 
     ค่ำใช้จ่ำยสื่อสำรสื่อบุคคล    7 0.5 
     ค่ำใช้จ่ำยสวัสดิกำร และสื่อสำรอ่ืน   10 0.7 
รายจ่ายคณะกรรมการและอนุกรรมการ    13 0.9 
     ค่ำสัมมนำกรรมกำร    7 0.5 
     ค่ำเบี้ยประชุม และค่ำใช้จ่ำยอื่น    6 0.4 
รายจ่ายประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก    5 0.4 

รวม 1,404 100 
 
 



 
รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าปี พ.ศ. 2562 

    หน่วย : ล้านบาท 
รายการ งบประมาณ สัดส่วน (%) 

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware) 8  30 
โปรแกรมค ำสั่งงำน (Software) 16  59 
เครื่องใช้ส ำนักงำน 1   3 
ส่วนปรับปรุงส ำนักงำน 1.5   6 
เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ 0.3   1 
โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0.2   1 

รวม 27          100 
 

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2562 

    หน่วย : ล้านบาท 

ล าดับ แผนด าเนินงาน งบประมาณ สัดส่วน(%) 

1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินลงทุนผ่ำนกระบวนกำรจัดสรรกำร
ลงทุนโดยกำรทบทวนแผนกำรจัดสรรกำรลงทุนระยะยำว (LT-SAA) 
และกำรวำงกลยุทธ์สินทรัพย์ต่ำงประเทศ (GTAA) - ส ำรวจสมำชิก  

3.5 10 

2 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินลงทุนผ่ำนกระบวนกำรจัดสรรกำร
ลงทุนโดยกำรทบทวนแผนกำรจัดสรรกำรลงทุนระยะยำว (LT-SAA) 
และกำรวำงกลยุทธ์สินทรัพย์ต่ำงประเทศ (GTAA) - ทบทวนแผน 

10 28 

3 กำรให้บริกำร End-to-End Service on Mobile Platform 2 5 
4 กำรใช้ Data Analytics เพ่ือกำรวิเครำะห์และให้บริกำรสมำชิก 4 11 
5 กำรตอบข้อมูลสมำชิกแบบอัตโนมัติ (Chat Bot) 2.5 7 
6 กำรเสริมสร้ำงควำมผูกพันของสมำชิก (Engagement) ที่มีต่อ กบข. 

ผ่ำนGPF Community 
5.7 16 

7 กำรให้บริกำรข้อมูลทำงกำรเงิน (Financial Assistance Service) 1 3 
8 กำรสร้ำงดัชนีควำมมั่นคงทำงกำรเงินเพ่ือกำรเกษียณ (Retirement 

Readiness Index) 
1.5 4 

9 กำรจัดหำสวัสดิกำร (Happy Retirement) 3.6 10 
10 กำรสร้ำงผู้สืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(Succession Planning) 
1 3 

11 เสริมสร้ำง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) 1 3 

รวม 36 100 
 

 


