
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

จากรายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงาน 



รายการ จ านวนเงิน(บาท)

1. รายจ่ายด้านบุคลากร 276,075,400.00

    1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าผลประโยชน์อ่ืนของ กกพ. 21,750,000.00

    1.2 เงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง 218,565,500.00

    1.3 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 2,904,000.00

    1.4 ค่าตอบพิเศษรายปี 32,855,900.00

2. รายจ่ายในการจัดการและบริหารส านักงาน 440,579,197.66

    2.1 ค่าตอบแทน 27,658,000.00

         2.1.1  ค่าเบ้ียประชุม 18,791,800.00

         2.1.2  ค่าตอบแทนล่วงเวลา 4,800,000.00

         2.1.3  ค่าเช่าท่ีพัก 3,600,000.00

         2.1.4  ค่าตอบแทนอ่ืน 466,200.00

    2.2 ค่าใช้สอย 382,630,057.66

         2.2.1  ค่าประกันสุขภาพของ กกพ. 210,000.00

         2.2.2  เงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง 3,015,000.00

         2.2.3  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส่วนนายจ้าง 18,416,200.00

         2.2.4  ประกันสุขภาพหมู่ 7,988,900.00

         2.2.5  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 1,700,000.00

         2.2.6  ค่ารักษาพยาบาลส่วนท่ีเกินจากประกันสุขภาพ 60,000.00

         2.2.7  ค่าเบ้ียประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 1,591,100.00

         2.2.8  บ าเหน็จตอบแทน 25,973,631.00

         2.2.9  เงินสวัสดิการ 20,000,000.00

         2.2.10  ค่าอาหาร, อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุม 6,228,510.00

         2.2.11  ค่าเช่าอาคารส านักงาน/ส านักงานเขต 62,328,551.86

         2.2.12  ค่าเช่ารถยนต์ของส านักงาน/ส านักงานเขต (ผูกพัน 5 ปี) 13,958,483.60

         2.2.13  ค่าจ้างท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการเฉพาะด้าน และเลขานุการ กกพ. 29,668,860.00

         2.2.14  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ 30,457,364.00

         2.2.15  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 48,618,890.00

         2.2.16  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง 1,100,000.00

         2.2.17  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 901,000.00

         2.2.18  ค่าจ้างเหมาบริการ 46,924,135.20

         2.2.19  ค่ารับรองและพิธีการ 395,000.00

         2.2.20  ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล 1,260,000.00

         2.2.21  ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 382,000.00

         2.2.22  ค่าประกันภัยทรัพย์สินของส านักงาน 125,000.00

         2.2.23  ค่าประกันรถยนต์ 210,000.00

แผนรายจ่ายของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



รายการ จ านวนเงิน(บาท)

แผนรายจ่ายของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         2.2.24  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 868,800.00

         2.2.25  ค่าเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์ 2,284,000.00

         2.2.26  ค่าต่ออายุอุปกรณ์และจ้างดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์ 17,040,000.00

         2.2.27  ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 582,000.00

         2.2.28  ค่าจ้างจัดท ารายงานประจ าปี 1,900,000.00

         2.2.29  ค่าเช่าอุปกรณ์ส านักงาน 11,691,232.00

         2.2.30  ค่าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 2,500,000.00

         2.2.31  ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น 6,400,000.00

         2.2.32  ค่าเช่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4,500,000.00

         2.2.33  ค่าใช้สอยอ่ืน 13,351,400.00

    2.3 ค่าวัสดุ 15,136,100.00

         2.3.1  วัสดุส านักงาน 3,074,000.00

         2.3.2  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,002,000.00

         2.3.3  วัสดุงานบ้านงานครัว 963,600.00

         2.3.4  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 213,900.00

         2.3.5  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,806,400.00

         2.3.6  วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 860,400.00

         2.3.7  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 508,800.00

         2.3.8  วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,016,000.00

         2.3.9  วัสดุอ่ืน 691,000.00

    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 15,155,040.00

         2.4.1  ค่าไฟฟ้า 5,034,000.00

         2.4.2  ค่าน้ าประปา 99,840.00

         2.4.3  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 1,562,400.00

         2.4.4  ค่าโทรศัพท์ส านักงาน 1,403,600.00

         2.4.5  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,356,000.00

         2.4.6  ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคมและอ่ืนๆ 5,099,200.00

         2.4.7  ค่าบริการไอเย็น 600,000.00

3. รายจ่ายท่ีเป็นงบลงทุน 11,136,205.00

    3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,275,200.00

         3.1.1  เคร่ืองพร้ินเตอร์ 25,200.00

         3.1.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ 600,000.00

         3.1.3  เคร่ืองสแกนเอกสารแบบNetwork 230,000.00

         3.1.4  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 120,000.00

         3.1.5  กระดานอัจฉริยะ 300,000.00



รายการ จ านวนเงิน(บาท)

แผนรายจ่ายของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    3.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,537,540.00

         3.2.1  โต๊ะเอนกประสงค์ 3,000.00

         3.2.2  เก้าอ้ีห้องประชุม 124,000.00

         3.2.3  ชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 30,000.00

         3.2.4  เคร่ืองปรับอากาศ 542,600.00

         3.2.5  เคร่ืองเจาะกระดาษ 9,000.00

         3.2.6  ตู้เก็บเอกสาร/ตู้ล้ินชัก/ช้ันวางเอกสาร 232,500.00

         3.2.7  โต๊ะท างาน 55,000.00

         3.2.8  โต๊ะประชุม 60,000.00

         3.2.9  เก้าอ้ี 233,340.00

         3.2.10  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 87,500.00

         3.2.11  เคร่ืองฟอกอากาศ 55,000.00

         3.2.12  รถเข็น 5,600.00

         3.2.13  เคร่ืองพิมพ์บัตรพนักงาน 100,000.00

    3.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 62,100.00

         3.3.1  ตู้เย็น 18,500.00

         3.3.2  ไมโครเวฟ 9,500.00

         3.3.3  เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 34,100.00

    3.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 16,500.00

         3.4.1  เคร่ืองบันทึกเสียง 16,500.00

    3.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 232,125.00

         3.5.1  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 40,000.00

         3.5.2  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 50,000.00

         3.5.3  กล้องวงจรปิด 93,525.00

         3.5.4  โทรทัศน์สี 48,600.00

    3.6 ครุภัณฑ์อ่ืน 65,200.00

         3.6.1  เคร่ืองตรวจวัดก๊าซ 62,000.00

         3.6.2  บันไดอลูมิเนียม/เหล็ก 3,200.00

    3.7 ท่ีดิน อาคาร ส่ิงก่อสร้าง 7,947,540.00

         3.7.1  ค่าปรับปรุงตกแต่งส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 7,661,540.00

         3.7.2  ค่าปรับปรุงห้องประชุม 286,000.00

4. รายจ่ายท่ีเป็นเงินอุดหนุน 2,500,000.00

    4.1 เงินให้การสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม 2,500,000.00

5. รายจ่ายอ่ืนๆ 174,478,100.00

    5.1 กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์ 117,000,000.00



รายการ จ านวนเงิน(บาท)

แผนรายจ่ายของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        5.1.1 วัตถุประสงค์ท่ี 02 : ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานท้ังด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการ

ให้บริการ 13,000,000.00

              5.1.1.1  โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารองรับนโยบายและโครงสร้างการแข่งขัน

ในกิจการไฟฟ้า 5,000,000.00

              5.1.1.2  โครงการศึกษาการชดเชยผู้ใช้พลังงานตามมาตรฐานการให้บริการ 8,000,000.00

        5.1.2 วัตถุประสงค์ท่ี 03 : ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และ ป้องกันการใช้อ านาจในทางมิชอบใน

การประกอบกิจการพลังงาน 51,000,000.00

             5.1.2.1  โครงการตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือปรับกรอบคุณภาพก๊าซ

ธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงในระบบก๊าซธรรมชาติ C-day คร้ังท่ี 4 1,000,000.00

             5.1.2.2  งานพัฒนาการก ากับกิจการพลังงานตามนโยบายพลังงานภาครัฐและนโยบายส าคัญเร่งด่วน 50,000,000.00

        5.1.3 วัตถุประสงค์ท่ี 05 : ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

ต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน 5,000,000.00

             5.1.3.1  การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโรงไฟฟ้า 5,000,000.00

        5.1.4 วัตถุประสงค์ท่ี 06 : ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถ่ิน ประชาชน และผู้รับ

ใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 32,000,000.00

             5.1.4.1  งานสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต (คพข.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 10,000,000.00

             5.1.4.2  การส่ือสารประชาสัมพันธ์งานก ากับและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 12,000,000.00

             5.1.4.3  งานปรับระบบการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน : รีฟอร์มกลไก คพข. 10,000,000.00

        5.1.5 วัตถุประสงค์ท่ี 09 : บริหารจัดการองค์กรท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมือ

อาชีพด้านการก ากับกิจการพลังงาน 16,000,000.00

             5.1.5.1  การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเตรียมพร้อมการรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (ระยะท่ี 4) 1,000,000.00

             5.1.5.2  การพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลบน ERC Data Sharing Platform เพ่ือการ

ก ากับกิจการพลังงาน ระยะท่ี 1 15,000,000.00

    5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานในต่างประเทศ 32,478,100.00

         5.2.1  ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ 15,000,000.00

         5.2.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและศึกษาดูงานในต่างประเทศ 17,478,100.00

    5.3 งบกลางส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 25,000,000.00

904,768,902.66
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