
ภาพรวม พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 219,280,800 บาท

แผนงานบคุลากรภาครฐั(ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั ) 77,372,000 บาท

รายการบคุลากรภาครฐั 77,372,000 บาท

1. งบบคุลากร 75,117,800             บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 47,307,800             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 46,836,100             บาท

(1) อตัราเดมิ 154 อตัรา 42,836,600             บาท

(2) เงนิประจ าต าแหน่ง 1,261,200              บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนรายเดอืนส าหรบัขา้ราชการ 2,059,200              บาท

(4) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 13,100                  บาท

(5) เงนิ พ.ต.ก. 666,000                บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 471,700                บาท

(1) อตัราเดมิ (ค่าจา้งประจ า) 2 อตัรา 471,700                บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 27,810,000             บาท

1.2.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 27,810,000             บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 27,810,000             บาท

2. งบด าเนินงาน 2,254,200              บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,254,200              บาท

2.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,254,200              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 264,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง   3 อตัรา 991,200                บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 999,000                บาท



ผลผลิต : การอ านวยการบงัคบัใชก้ฎหมายและคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค 112,122,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 51,426,300             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,093,300             บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 41,223,100             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 900,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 6,520,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้ง 846,400                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 428,500                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 119,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 75,000                  บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 9,858,000              บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,168,100              บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,521,000              บาท

(10) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 1,380,000              บาท

(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 910,000                บาท

(12) ค่ารบัรองและพธิีการ 1,200,000              บาท

(13) ค่าบ ารุงรกัษาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่าย 7,800,000              บาท

(14) วสัดุส านกังาน 1,440,000              บาท

(15) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 342,000                บาท

(16) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 67,400                  บาท

(17) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 54,000                  บาท

(18) วสัดุคอมพวิเตอร์ 548,700                บาท

(19) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 45,000                  บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์14 คนั 3,870,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 19,351,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 19,351,000             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,870,200              บาท

ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 3,870,200              บาท

ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 3,870,200              บาท

ปี 2565 - 2566 ผูกพนังบประมาณ 7,740,400              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 6,333,000              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 650,000                บาท

(2) ค่าประปา 7,000                   บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 1,800,000              บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 3,176,000              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 700,000                บาท

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรกิารจดัการภาครฐั



2. งบลงทนุ 1,985,600              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,985,600              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,985,600              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,985,600              บาท

(1) โครงการจดัท าระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่บรหิารยุทธศาสตรก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภค

 1 โครงการ 1,295,200              บาท

(2) โครงการพฒันาระบบงานสู่การบรหิารภายใตเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 1 โครงการ 690,400                บาท

3. งบรายจา่ยอื่น 58,710,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายสรา้งเครอืข่ายเพือ่ป้องกนัการละเมดิสทิธิ 2,199,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิประสทิธิภาพกลไกในการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคเพือ่มุง่

ผลสมัฤทธิ์สูงสุด 2,028,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารรบัเรื่องราวรอ้งทกุขจ์ากผูบ้รโิภค 3,348,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการคุม้ครองสทิธิผูบ้รโิภคแก่ประชาชน 8,574,600              บาท

5) ค่าใชจ่้ายผลกัดนัการก าหนดความรบัผดิชอบใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมมีาตรฐานความ

รบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 2,480,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายส่งเสรมิกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคระดบัสากล 1,700,000              บาท

7)  ค่าใชจ่้ายเฝ้าระวงัและพสูิจนส์นิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั 1,980,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคของคณะอนุกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคประจ าจงัหวดั 76 จงัหวดั 28,044,000             บาท

9) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินการจดัการกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคจงัหวดัและ

ทอ้งถิน่ 8,357,000              บาท



แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 8,295,700 บาท

ผลผลิต : ส่งเสรมิประสิทธิภาพดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 8,295,700 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 8,295,700              บาท

1) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภคแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑ พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ และประเมนิผลระยะครึ่งแผน  1 โครงการ 2,988,000              บาท

2) โครงการจดัประชุมคณะกรรมการอาเซยีนดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค ครัง้ที ่๑๙  1 

โครงการ 3,000,000              บาท

3) โครงการพฒันาการตรวจสอบและพสูิจนส์นิคา้และบรกิารทีไ่มป่ลอดภยั  1 โครงการ 2,307,700              บาท



แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการสือ่สารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุน

การพฒันา 1,995,600 บาท

ผลผลิต : การพฒันาองคค์วามรูผ่้านสือ่ที่หลากหลายใหแ้กท่อ้งถิน่และชุมชน 1,995,600 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 1,995,600              บาท

1) โครงการบูรณาการการคุม้ครองผูบ้รโิภคกบัสือ่สารมวลชน 1 โครงการ 1,995,600              บาท



แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิลั 19,494,800 บาท

โครงการ : พฒันาการใหบ้ริการผูบ้ริโภค โดยการเช่ือมโยงและการบริหาร

จดัการขอ้มูลการคุม้ครองผูบ้ริโภค 19,494,800 บาท

1. งบลงทนุ 19,494,800             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 19,494,800             บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 19,494,800             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,494,800             บาท

(1) โครงการพฒันาการใหบ้รกิารผูบ้รโิภค โดยการเชื่อมโยงและการบรหิารจดัการ

ขอ้มลูการคุม้ครองผูบ้รโิภค 1 โครงการ 19,494,800             บาท


