


 งบประมาณรายจา่ย ปี 2560 บาท

 งบประมาณรายจา่ย ปี 2561 บาท

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2560 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

408.6851        463.4968        492.5154        522.7820        

363.8157        413.6274        440.1460        467.2704        

90.9230         111.7009       118.4244       125.5592       

13.2525         14.5956         17.1508         18.8661         

259.6402       287.3309       304.5708       322.8451       

-                 -                 -                 -                 

44.8694         49.8694         52.3694         55.5116         

44.8694         49.8694         52.3694         55.5116         

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

      - เงนิรายได ้ 47.3694          

      - งบเงนิอดุหนุน 273.1196        

      - งบรายจ่ายอื่น -                  

เงนินอกงบประมาณ 47.3694          

เงนิงบประมาณ 384.2426         

      - งบบุคลากร 97.8615          

      - งบดาํเนินงาน 13.2615          

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

ปี 2561

รวมทัง้สิ้น 431.6120         

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

363,815,700                     

384,242,600                     
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 384,242,600 บาท

1. งบบคุลากร 97,861,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 87,918,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 82,690,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,228,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,375,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,567,500              บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,261,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,261,500             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,308,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 580,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่ง 9,039,600              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 428,300                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 273,119,600           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 273,119,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 273,119,600            บาท
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