
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย รวมท้ังส้ิน 194,835,200 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 88,812,000   
ผลผลิต : รายการบุคลากรภาครัฐ 88,812,000   
1. งบบุคลากร 87,133,300      
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 54,439,000      
1.1.1 เงินเดือน 53,900,700      
(1) อัตราเดิม 49,729,500       
(2) เงินประจ าต าแหน่ง 1,219,200         
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 2,034,000         
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น -                    
(5) เงิน พ.ต.ก. 918,000            
1.1.2 ค่าจ้างประจ า 538,300           
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจ า) 538,300            
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 32,694,300      
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 32,694,300      
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 32,694,300       
2. งบด าเนินงาน 1,678,700        
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,678,700        
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,678,700        
(1) ค่าเช่าบ้าน 429,600            
(2) ค่าตอบแทนพิเศษท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน -                    
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,185,800         
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 63,300              

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 97,216,500   
ผลผลิต : การอ านวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 97,216,500   
2. งบด าเนินงาน 43,742,900      
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 34,619,600      
2.1.1 ค่าตอบแทน 6,768,300        
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 900,000            
(2) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 4,600,000         
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 277,100            
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 3 อัตรา 991,200            
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2.1.2 ค่าใช้สอย 25,033,800      
(5) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 613,200            
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 12,800              
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,168,100         
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 874,600
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 420,000            
(10) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 910,000            
(11) ค่าเช่าสินทรัพย์ 9,535,100         
(12) ค่ารับรองและพิธีการ 700,000            

(13) ค่าบ ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 7,800,000         
2.1.3 ค่าวัสดุ 2,817,500        
(14) วัสดุส านักงาน 1,440,000         
(15) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000            
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 33,700              
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 37,800              
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,006,000         
2.2 ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน 3,690,700        
2.3 ค่าสาธารณูปโภค 5,432,600        
2.3.1 ค่าสาธารณูปโภค 5,432,600        
(1) ค่าโทรศัพท์ 617,500            
(2) ค่าน้ าประปา 5,800                
(3) ค่าไปรษณีย์ 1,272,800         
(4) ค่าไฟฟ้า 2,836,500         
(5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 700,000            
3. งบลงทุน 1,331,800        
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 1,331,800        
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,331,800        
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน -                   
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -                   
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,331,800        
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 1,331,800         

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทดแทนและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ 
สคบ. จ านวน 41 เคร่ือง

1,331,800         



4. งบรายจ่ายอ่ืน 52,141,800      

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคประจ าจังหวัด 76 จังหวัด

30,000,000       

2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถ่ิน 6,105,000         
3) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ 825,000            

4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 2,090,100         

5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 2,992,000         

6) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน 6,222,100         

7) ค่าใช้จ่ายผลักดันการก าหนดความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจมีมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค

1,255,000         

8) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล 667,600            

9) ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 1,985,000         

แผนงานยุทธศาสตร์ 247,100        
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 247,100           

แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างหลักประกันทางสังคม 247,100           

ผลผลิต : การส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

งบรายจ่ายอ่ืน 247,100           

  - โครงการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

247,100            

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 8,559,600     
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิต :  การพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค
งบรายจ่ายอ่ืน 100,000           
1. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพ่ือการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล ระยะท่ี 1 
ปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

100,000            

ผลผลิต : โครงการสร้างเคร่ืองมือแพลตฟอร์มกลาง
งบลงทุน 8,459,600        
1. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการเช่ือมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

8,459,600         


