
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

จากรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน 



รายการ จํานวนเงิน (บาท)

              2.1.1 คาเบ้ียประชุม 17,368,800.00

              2.1.2 คาตอบแทนลวงเวลา 4,200,000.00

              2.1.3 คาเชาที่พัก 3,000,000.00

              2.1.4 คาตอบแทนอ่ืน 516,700.00

              2.2.1 คาประกันสุขภาพของ กกพ. 210,000.00

              2.2.2 เงนิสมทบประกันสังคมสวนนายจาง 3,105,000.00

              2.2.3 เงนิสมทบกองทนุสํารองเลี้ยงชีพสวนนายจาง 19,659,200.00

              2.2.4 ประกันสุขภาพหมู 8,586,000.00

              2.2.5 คาตรวจสุขภาพประจําป 1,740,000.00

              2.2.6 คารักษาพยาบาลสวนที่เกินจากประกันสุขภาพ 60,000.00

              2.2.7 คาเบ้ียประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 1,623,100.00

              2.2.8 บําเหน็จตอบแทน 26,481,873.00

              2.2.9 เงนิสวัสดิการ 20,000,000.00

              2.2.10 คาอาหาร, อาหารวางและเครื่องดื่มในการประชมุ 5,875,960.00

              2.2.11 คาเชาอาคารสํานักงาน/สํานักงานเขต 61,168,233.66

              2.2.12 คาเชารถยนตของสํานักงาน/สํานักงานเขต (ผูกพัน 5 ป) 13,611,824.00

              2.2.13 คาจางที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ ผูชํานาญการเฉพาะดาน และเลขานุการ กกพ. 25,573,320.00

              2.2.14 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ 28,353,063.00

              2.2.15 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 44,082,220.00

แผนรายจายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

    2.2 คาใชสอย 349,660,327.86

25,085,500.00    2.1 คาตอบแทน

2. รายจายในการจัดการและบริหารสํานักงาน  405,451,067.86

30,986,800.00    1.4 คาตอบพิเศษรายป

    1.3 คาตอบแทนพเิศษรายเดือน 2,904,000.00

210,481,500.00    1.2 เงินเดือนของพนักงานและลูกจาง

    1.1 คาตอบแทนกรรมการและคาผลประโยชนอื่นของ กกพ. 21,750,000.00

266,122,300.001. รายจายดานบุคลากร 



รายการ จํานวนเงิน (บาท)

แผนรายจายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

              2.2.16 คาซอมแซมยานพาหนะ และขนสง 1,098,000.00

              2.2.17 คาซอมแซมครุภัณฑ 901,000.00

              2.2.18 คาจางเหมาบริการ 45,410,102.20

              2.2.19 คารับรองและพิธีการ 425,000.00

              2.2.20 คาธรรมเนียมตออายุสมาชิกขอมูล 1,260,000.00

              2.2.21 คาภาษีและคาธรรมเนียม 382,000.00

              2.2.22 คาประกันภัยทรัพยสินของสํานักงาน 125,000.00

              2.2.23 คาประกันรถยนต 210,000.00

              2.2.24 คาใชจายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 924,800.00

              2.2.25 คาเชาศูนยคอมพิวเตอร 2,500,000.00

              2.2.26 คาตออายุอุปกรณและจางดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส 18,550,000.00

              2.2.27 คาใชจายในการเสริมสรางภาพลักษณองคกร 3,582,000.00

              2.2.28 คาจางจัดทํารายงานประจําป 1,900,000.00

              2.2.29 คาเชาอุปกรณสํานักงาน 5,291,232.00

              2.2.30 คาประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร 2,500,000.00

              2.2.31 คาใชจายในการรับฟงความคิดเห็น 1,800,000.00

              2.2.32 คาใชสอยอื่น 2,671,400.00

              2.3.1 วัสดุสํานักงาน 3,060,000.00

              2.3.2 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 1,011,600.00

              2.3.3 วัสดุงานบานงานครัว 943,600.00

              2.3.4 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 198,900.00

              2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,812,400.00

              2.3.6 วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 857,400.00

              2.3.7 วัสดุยานพาหนะและขนสง 490,800.00

              2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร 2,006,000.00

              2.3.9 วัสดุอื่น 861,500.00

              2.4.1 คาไฟฟา 4,986,000.00

    2.4 คาสาธารณูปโภค 15,463,040.00

15,242,200.00    2.3 คาวัสดุ



รายการ จํานวนเงิน (บาท)

แผนรายจายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

              2.4.2 คาน้ําประปา 97,440.00

              2.4.3 คาไปรษณียโทรเลข 1,544,400.00

              2.4.4 คาโทรศัพทสํานักงาน 1,400,000.00

              2.4.5 คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 1,356,000.00

              2.4.6 คาบริการสื่อสารโทรคมนาคมและอ่ืนๆ 5,479,200.00

              2.4.7 คาบริการไอเย็น 600,000.00

              3.1.1 คอมพิวเตอรแบบพกพา 1,020,000.00

              3.1.2 เครื่องพริ้นเตอร 15,000.00

              3.1.3 โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟทแวร 600,000.00

              3.1.4 เครื่องสแกนเอกสารแบบNetwork 200,000.00

              3.1.5 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Tablet) 880,000.00

              3.1.6 เครื่องสํารองไฟ 137,000.00

              3.2.1 เครื่องทําลายเอกสาร 32,000.00

              3.2.2 เกาอี้หองประชุม 8,000.00

              3.2.3 เครื่องปรับอากาศ 300,800.00

              3.2.4 ตูเก็บเอกสาร/ตูลิ้นชัก/ชั้นวางเอกสาร 135,200.00

              3.2.5 โตะประชุม 7,000.00

              3.2.6 โทรศัพทเคลื่อนที่ 67,500.00

              3.2.7 เครื่องฟอกอากาศ 1,565,000.00

              3.2.8 พัดลม 20,000.00

              3.2.9 รถเข็น 20,000.00

              3.3.1 ตูเย็น 29,700.00

              3.3.2 เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 15,000.00

              3.3.3 เครื่องดูดฝุน 14,000.00

              3.3.4 ผามาน 50,000.00

    3.3 ครุภัณฑงานบานงานครัว 161,700.00

2,155,500.00    3.2 ครุภัณฑสํานักงาน

    3.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,852,000.00

81,027,400.003. รายจายที่เปนงบลงทุน 



รายการ จํานวนเงิน (บาท)

แผนรายจายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

              3.3.5 เครื่องฉีดน้ําแรงดนัสูง 3,000.00

              3.3.6 เครื่องอบจาน 50,000.00

              3.4.1 เครื่องบันทึกเสียง 40,500.00

              3.4.2 ไมโครโฟน 400,000.00

              3.5.1 ชุดเครื่องเสียงสนาม 12,000.00

              3.5.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 42,500.00

              3.5.3 กลองวงจรปด 30,000.00

              3.5.4 โทรทัศนสี 168,200.00

              3.6.1 เครื่องตรวจวัดอากาศ 165,000.00

              3.7.1 คาจัดหาสถานที่ทําการสํานักงาน กกพ. ประจําเขต เปนการถาวร 75,000,000.00

                          5.1.1.1 โครงการศึกษาวิเคราะหและกํากับอัตราคาบริการภายใต TPA 5,000,000.00

                          5.1.1.2 ตรวจติดตามคุณภาพบริการไฟฟาและคุณภาพบริการกาซธรรมชาติ 5,000,000.00

                          5.1.2.1 โครงการตรวจสอบติดตามตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา 

(Post-COD Audit) (ระยะที่ 2)

12,000,000.00

          5.1.2 วัตถุประสงคที่ 05 : สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปน

ธรรมตอผูรับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน

12,000,000.00

10,000,000.00          5.1.1 วัตถุประสงคที่ 02 : ปกปองผลประโยชนของผูใชพลังงานทั้งดานอตัราคาบริการและคุณภาพการ

ใหบริการ

    5.1 กิจกรรมตามยุทธศาสตร/วัตถุประสงค 111,500,000.00

137,278,100.005. รายจายอื่นๆ 

    4.1 เงินใหการสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 2,500,000.00

2,500,000.004. รายจายที่เปนเงินอุดหนุน 

    3.7 ที่ดิน อาคาร สิ่งกอสราง 75,000,000.00

165,000.00    3.6 ครุภัณฑอื่น

    3.5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 252,700.00

440,500.00    3.4 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ



รายการ จํานวนเงิน (บาท)

แผนรายจายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

                          5.1.3.1 โครงการบริหารจัดการสื่อสารงานกํากับและภาพลักษณองคกรเชิงรุก ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

35,500,000.00

                          5.1.4.1 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพตาม ISO 9001 : 2015 (ระยะที่ 2) 500,000.00

                          5.1.4.2 การปรับปรุงอยางตอเนื่องเพ่ือเตรียมพรอมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะที่

 3)

500,000.00

                          5.1.4.3 โครงการจางศึกษาและประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. 2550

20,000,000.00

                          5.1.4.4 โครงการศึกษาและจัดทาํแนวทางปฏิบัติมาตรฐานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอรดานพลังงาน

5,000,000.00

                          5.1.4.5 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหมของอาคารสํานักงาน กกพ. แหง

ใหม (Smart Office)

5,000,000.00

                          5.1.4.6 โครงการจางขยายขีดความสามารถ ระบบ Enterprise Resources Planning (ERP) 15,000,000.00

                          5.1.4.7 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) 3,000,000.00

                          5.1.4.8 โครงการพัฒนาระบบชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตผานเว็บไซต 5,000,000.00

              5.2.1 คาใชจายในการสงพนักงานเขารับการฝกอบรมในตางประเทศ 6,000,000.00

              5.2.2 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในตางประเทศ 17,778,100.00

รวม 892,378,867.86

    5.3 งบกลางสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 2,000,000.00

23,778,100.00    5.2 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในตางประเทศ

          5.1.4 วัตถุประสงคที่ 09 : บริหารจัดการองคกรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรใหเปนมือ

อาชีพดานการกํากับกิจการพลังงาน

54,000,000.00

35,500,000.00          5.1.3 วัตถุประสงคที่ 06 : ปกปองสิทธิเสรีภาพของผูใชพลังงาน ชุมชนทองถิ่น ประชาชน และผูรับ

ใบอนุญาตในการมีสวนรวม เขาถึง ใช และจัดการดานพลังงาน ภายใตหลักเกณฑท่ีใหความเปนธรรมแกทุกฝาย


