
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 (1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

จ านวน  50,886,027.20 บาท มีการใช้จ่ายรวม 20,802,870.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.88 โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 

แผนภูมิที่ 1 ภาพรวมงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

** ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย

เงินงบประมาณแผ่นดิน 25,578,327.20 14,394,963.89

เงินรายได้ส่วนงาน 25,307,700.00 6,407,906.62
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ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564



1.1 งบประมาณแผ่นดิน   
 ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  25,578,327.20 บาท มีผลการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 –  
28 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 14,394,963.89 บาท จ าแนกเป็นค่าใช้จ่าย ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม  – ธันวาคม 
2563) จ านวน 8,462,523.01 บาท และเดือนในไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2564) จ านวน 
5,932,440.88 บาท  

 
แผนภูมิที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินภาพรวม   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

** ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

  รวมผลการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 จ านวน 8,462,523.01 บาท  

  รวมผลการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 2 จ านวน 5,932,440.88 บาท 
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แผนการใช้จ่าย

รวมผลการใช้จ่าย ไตรมาส 1
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รวมผลการใช้จ่าย ไตรมาส 2
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หน่วย : ล้านบาท

แผนการใช้จ่าย
รวมผลการใช้จ่าย ไตรมาส 1

ตค - ธค 63
รวมผลการใช้จ่าย ไตรมาส 2

มค - กพ 64

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 243,600.00

เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 6,764,100.00

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 979,327.20 324,105.69 348,115.54

งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 16,038,000.00 7,773,967.32 5,426,465.34

งบบุคลากร 1,553,300.00 364,450.00 157,860.00

แหล่งเงิน : เงินงบประมาณแผ่นดิน



1.2 เงินรายได้ส่วนงาน 
 ได้รับอนุมัติเงินรายได้ส่วนงาน จ านวน 25,307,700.00 บาท  มีผลการใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 –  
28 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 6,407,906.62 บาท จ าแนกเป็นค่าใช้จ่าย ในไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม  – ธันวาคม 
2563) จ านวน 3,538,528.59 บาท และเดือนในไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม  – มีนาคม 2564) จ านวน   
2,869,378.03  บาท  

 
แผนภูมิที่ 3 การใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงานภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

** ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

  รวมผลการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 จ านวน 3,538,528.59 บาท  

  รวมผลการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 2 จ านวน 2,869,378.03 บาท 
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แผนการใชจ้า่ย

รวมผลการใชจ้า่ย ไตรมาส 1
ตค - ธค 63

รวมผลการใชจ้า่ย ไตรมาส 2
มค - กพ 64

หน่วย : บาท

แผนการใชจ้า่ย
รวมผลการใชจ้า่ย ไตรมาส 1

ตค - ธค 63
รวมผลการใชจ้า่ย ไตรมาส 2

มค - กพ 64

เงินอดุหนนุเงินรางวลัประจ าปีลกูจา้ง 64,000.00 20,000.00

เงินอดุหนนุคา่รกัษาพยาบาล 855,000.00 2,500.00 18,400.00

เงินอดุหนนุรายจา่ยอ่ืน 249,500.00

เงินอดุหนนุการด าเนินงานโครงการ 4,882,700.00

เงินอดุหนนุเป็นคา่ครุภณัฑ์ 164,000.00 19,581.00

เงินอดุหนนุเป็นคา่ใชจ้า่ยด าเนินงาน 8,721,800.00 915,023.59 1,095,019.28

เงินอดุหนนุเป็นคา่ใชจ้า่ยบคุลากร 10,370,700.00 2,601,005.00 1,736,377.75

แหล่งเงิน : เงินรายได้ส่วนงาน


