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งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ
วุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลุ่มงานงบประมาณ 
ส านักการคลังและงบประมาณ

ตุลาคม 2563 



ค ำน ำ 
 

   ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  
โดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 1,911,059,800 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
และประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุล 
และพัฒนำระบบบริหำรจดักำรภำครัฐ ดังน้ี 

1,911,059,800 บำท 

1. รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ  1,417,266,500 บำท 

2. แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรปรับสมดลุและพัฒนำ
ระบบบริหำรจดักำรภำครฐั  

262,763,100 บำท 

3. แผนงำนยุทธศำสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั 

231,030,200 บำท 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชน      

         - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของประชาชน (ร้อยละ 95) 

         - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย 
(ร้อยละ 80) 

  2. ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

  - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจ านวนภารกิจที่สนับสนุนการท างานของวุฒิสภาบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ร้อยละ 80) 
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  - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา  (ร้อยละ 80) 

  3. ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความส าเร็จของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  (ร้อยละ 80) 

  - ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง คุ ณ ภา พ  : ร้ อ ยล ะค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ขอ งส ม าชิ ก วุ ฒิ ส ภ า ที่ มี ต่ อ ส า นั ก ง า น 
เลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนภารกิจด้านการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  (ร้อยละ 80) 

   ทั้ งนี้  งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรดังกล่าว จ าแนกรายการแล ะลักษณะการใช้จ่ าย 
ให้สอดคล้องกับแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ยุทธศำสตรด์้ำนกำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบบริหำร 
                     จัดกำรภำครัฐ 

1,911,059,800 บำท 

                     1. รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ  1,417,266,500 บำท 

                         ผลผลติที่ 1 : รายการคา่ใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ การจัดการ  
                                          ของรัฐสภา ศาล  และหนว่ยงานอิสระของรฐั  

1,417,266,500 บาท 

                         กิจกรรมที่ 1 สนบัสนนุและพัฒนาองค์กรเพ่ือให ้
                                          การด าเนนิงานในดา้นนติิบัญญตัิ 

1,417,266,500 บาท 

                          ไม่มตีวัชี้วดัเชงิปรมิาณและคุณภาพ   

                          1.1 งบเงินอุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายบุคลากร   947,679,600 บาท 

                          1.2 งบเงินอุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน   469,586,900 บาท 

                      2. แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ 
                         ระบบบริหำรจัดกำรภำครฐั 

262,763,100 บำท 

                          ผลผลติที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้งานด้านนิตบิัญญตัิเปน็ไป  
                                         เพื่อประโยชน์สาธารณะ  

262,763,100 บาท 

                           ตวัชีว้ัดเชิงปริมาณ 
                           - ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบตัิ
ราชการประจ าปเีปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด (ร้อยละ 90) 
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                           ตวัชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
                           - ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 

  

                           กิจกรรมที ่1 การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์  
                                           สรา้งภาพลักษณ ์

24,238,300 บาท 

                           กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมความสมัพันธ์กบัองค์การรัฐสภา 
                                           ระหว่างประเทศ 

22,293,900 บาท 

                           กิจกรรมที ่3 พัฒนาศักยภาพในการสนบัสนนุดา้นวิชาการ  
                                           องค์ความรู้ ขอ้มูล ระบบสารสนเทศ  
                                           ประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
                                           และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

216,230,900 บาท 

                             3.1 งบเงินอดุหนุนเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน   
                                   (รายการไม่ผูกพนั)        

252,175,000  บาท 

                             3.2 งบเงินอดุหนุนเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน  
                                   (รายการผกูพันค่าเช่ารถยนต์)  

10,588,100 บาท 

                      3. แผนงำนยุทธศำสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้ำนกำรปรับสมดุล 
                         และพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 

231,030,200 บำท 

                           โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนนุเพ่ือการด าเนนิงาน 
                                             ในด้านนิตบิัญญัต ิ                  

231,030,200 บาท 

                           ตวัชีว้ัดเชิงปริมาณ 
                            1) รอ้ยละความส าเร็จของการสนับสนนุงาน 
ด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิเป็นไปตามแผนทีก่ าหนด (ร้อยละ 95) 

  

                            2) รอ้ยละความส าเร็จของการสนับสนนุงาน 
ด้านกรรมาธิการเปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด (ร้อยละ 95) 
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                          ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ 
                          - ร้อยละความถกูต้องของการสนบัสนุนงาน 
ด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัแิละด้านกรรมาธิการ (รอ้ยละ 95) 

  

                          กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมาย 
                                          และการควบคุมบรหิารราชการแผ่นดนิ 

41,256,600 บาท 

                          กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการด าเนินงานของ 
                                          คณะกรรมาธิการ 

189,773,600 บาท 

                             - งบเงินอุดหนนุเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  231,030,200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,059,800 บำท 

   การบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
การให้บริการหน่วยงาน คือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป  
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้เสนอค าของบประมาณเป็นวงเงินทั้งสิ้น จ านวน 2,620,741,500 บาท (สองพันหกร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 1,911,059,800 บำท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 72.92 ของวงเงินค าของบประมาณ หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 2,030,887,000 บาท ซึ่งได้รับน้อยกว่ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 119,827,200 บาท (หนึ่ งร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.90 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  
จ านวน 2,030,887,000 บำท ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุน ดังนี้ 
  

 
งบเงินอุดหนุน 

งบประมำณ พ.ศ. 2564 
รวม 

วุฒิสภำ 
ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 349,935,000 597,744,600 947,679,600 

2. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 699,162,200 243,495,100 942,657,300 

3. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ - 20,722,900 20,722,900 

รวม 1,049,097,200 861,962,600 1,911,059,800 

คิดเป็นร้อยละ 54.90 45.10 100.00 

 



งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 1,911,059,800 บาท
1,911,059,800 บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน 3 รายการ 1,911,059,800 บาท
1. รายการบุคลากรภาครัฐ 1,417,266,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน 1,417,266,500     บาท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,417,266,500     บาท
1) งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 947,679,600       บาท

1. เงินเดือน 900,541,900       บาท
1) เงินประจ ำต ำแหน่งและเงินเพ่ิมประธำนวุฒิสภำ 1 อัตรำ 1,439,100            บำท
2) เงินประจ ำต ำแหน่งและเงินเพ่ิมรองประธำนวุฒิสภำ 2 อัตรำ 2,778,000            บำท
3) เงินประจ ำต ำแหน่งและเงินเพ่ิมสมำชิกวุฒิสภำ 247 อัตรำ 336,591,900         บำท
4) ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง 9,126,000            บำท
5) เงินเดือนข้ำรำชกำร (อัตรำเดิม) 1153 อัตรำ 357,456,200         บำท
6) เงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำร 9,556,800            บำท
7) เงินค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับข้ำรำชกำร 22,430,400           บำท
8) เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร (อัตรำเดิม) 193,100               บำท
9) ค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 160,970,400         บำท

2. ค่าจ้างประจ า 13,225,400         บาท
1) ค่ำจ้ำงประจ ำ (อัตรำเดิม) 33 อัตรำ 10,057,400           บำท
2) ค่ำตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 33 อัตรำ 3,168,000            บำท

3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 33,912,300         บาท
1) ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 25,568,100           บำท
2) เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนรำชกำร 178,200               บำท
3) ค่ำตอบแทนพิเศษของพนักงำนรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 8,166,000            บำท

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

***********************

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ



2) งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 469,586,900       บาท
1 ค่าตอบแทน 462,732,000       บาท

1) ค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร 360,000               บำท
2) ค่ำตอบแทนผู้เช่ียวชำญประจ ำตัวสมำชิกวุฒิสภำ 72,000,000           บำท
3) ค่ำตอบแทนผู้ช ำนำญกำรประจ ำตัวสมำชิกวุฒิสภำ 90,000,000           บำท
4) ค่ำตอบแทนผู้ช่วยด ำเนินงำนของสมำชิกวุฒิสภำ 225,000,000         บำท
5) ค่ำตอบแทนผู้ช ำนำญกำรประจ ำวุฒิสภำ 3,600,000            บำท
6) ค่ำตอบแทนคณะท ำงำนทำงกำรเมืองของวุฒิสภำ 6,972,000            บำท
7) ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำ ผู้ช ำนำญกำร นักวิชำกำรและเลขำนุกำรประจ ำ
   คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำ 64,800,000           บำท

2 ค่าใช้สอย 6,854,900           บาท
1) เงินประกันสังคม (ในฐำนะนำยจ้ำง) 1,039,500            บำท
2) ค่ำรักษำพยำบำลของสมำชิกวุฒิสภำ 5,760,000            บำท
3) กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม 55,400                บำท
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2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 262,763,100 บาท
ผลผลิตท่ี 1 : การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 262,763,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน 262,763,100       บาท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 262,763,100       บาท
1) งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 242,040,200       บาท

1 ค่าตอบแทน 18,191,200         บาท
1) เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 3,000,000            บำท
2) ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ (ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร) 200,000               บำท
3) ค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรและอนุกรรมกำร 12,099,200           บำท
4) ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง 7 อัตรำ 2,892,000            บำท

2 ค่าใช้สอย 182,665,700       บาท
1) ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 1,000,000            บำท
2) ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,500,000            บำท
3) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 21,478,800           บำท
4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรมในส่วนของส ำนักงำน 4,575,000            บำท
5) ค่ำรับรองและพิธีกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 100,000               บำท
6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ 4,000,000            บำท
7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่ท้องถ่ิน
   หลักสูตรกระบวนกำรเสริมสร้ำงผู้น ำนักประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 4,517,800            บำท
8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี 375,000               บำท
9) ค่ำเช่ำอำคำรท่ีท ำกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 61,253,600           บำท
10) ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 4,797,000            บำท
12) ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถประจ ำต ำแหน่ง 422,000               บำท
13) ค่ำจ้ำงเหมำพยำบำลวิชำชีพ 504,000               บำท
14) ค่ำใช้จ่ำยในงำนด้ำนสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน 10,000,000           บำท
15) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำรทำงวิชำกำร หนังสือ คู่มือ เอกสำรข้อมูล
     และบทวิเครำะห์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 500,000               บำท
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16) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ควำมรู้เก่ียวกับประชำธิปไตย
     ส ำหรับเด็ก เยำวชน และประชำชนท่ัวไป 262,000               บำท
17) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำระบบฐำนข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ 6,000,000            บำท
18) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในวงงำนนิติบัญญัติ 462,000               บำท
19) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปประชุมนำนำชำติ ไปเยือนต่ำงประเทศ
     และรับรองแขกต่ำงประเทศ 19,636,800           บำท
20) เงินกฐินพระรำชทำน 3,000                  บำท
21) ค่ำบ ำรุงสมำคมเลขำธิกำรรัฐสภำ (ASGP) 12,800                บำท
22) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งข้ำรำชกำรไปศึกษำต่อในประเทศ ต่ำงประเทศ
     และฝึกอบรม ณ ต่ำงประเทศ 2,100,000            บำท
23) ค่ำสมำชิกสหพันธ์ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสมำคม
     และสถำบันห้องสมุด (IFLA) 19,300                บำท
24) ค่ำใช้จ่ำยในกำรแลกเปล่ียนข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำไทย
     กับต่ำงประเทศ 750,000               บำท
25) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 1,875,000            บำท
26) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
     ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1,000,000            บำท
27) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย
     และซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,002,000            บำท
28) ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนกำรให้ควำมรู้และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำน
     ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 2,250,000            บำท
29) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำลิขสิทธ์ิกำรใช้งำน (License)
     ส ำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย 4,851,000            บำท
30) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเคล่ือนย้ำยท่ีท ำกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
     และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ 5,000,000            บำท
31) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เพ่ือกำรพัฒนำ
     และเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
     ทรงเป็นประมุข และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 3,000,000            บำท
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32) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผู้น ำนักประชำธิปไตยส ำหรับเยำวชน
     ด้วยกระบวนกำรลูกเสือ 3,830,500            บำท
33) ค่ำเช่ำรถยนต์น่ังส่วนกลำง 4 คัน 885,600               บำท
34) ค่ำเช่ำรถยนต์ตู้โดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ังพร้อมพนักงำนขับรถยนต์ 11 คัน 4,389,000            บำท
35) ค่ำเช่ำรถยนต์ประจ ำต ำแหน่ง 1 คัน 643,700               บำท
36) ค่ำเช่ำรถยนต์ประจ ำต ำแหน่งรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 คัน 280,800               บำท
37) ค่ำเช่ำรถยนต์ตู้โดยสำร ขนำด 12 ท่ีน่ัง 11 คัน 4,389,000            บำท

3 ค่าสาธารณูปโภค 16,425,000         บาท
1) ค่ำโทรศัพท์ 1,500,000            บำท
2) ค่ำน้ ำประปำ 150,000               บำท
3) ค่ำไปรษณีย์ 4,500,000            บำท
4) ค่ำไฟฟ้ำ 4,275,000            บำท
5) ค่ำเช่ำสำยน ำสัญญำณควำมเร็วสูง (Leased Line) 6,000,000            บำท

4 ค่าวัสดุ 24,758,300         บาท
1) วัสดุส ำนักงำน 5,000,000            บำท
2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500,000            บำท
3) วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,000,000            บำท
4) วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 600,000               บำท
5) วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 100,000               บำท
6) วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,000               บำท
7) วัสดุหนังสือ วำรสำร และต ำรำ 600,000               บำท
8) วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,558,300            บำท
9) วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 200,000               บำท
10) วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 100,000               บำท
11) วัสดุกำรพิมพ์ 10,000,000           บำท

-5-



2) ค่าครุภัณฑ์ 20,722,900         บาท
1) เคร่ืองตัดกระดำษไฟฟ้ำ 1 เคร่ือง 53,000                บำท
2) รถยนต์น ำขบวนหรือรถยนต์ตรวจกำรณ์ 3 คัน คันละ 1,384,000 บำท 4,152,000            บำท
3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมคอินทอช  2 เคร่ือง เคร่ืองละ 217,900 บำท 435,800               บำท
4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 450 ชุด 13,028,600           บำท
    4.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC จ ำนวน 267 เคร่ือง เคร่ืองละ 33,800 บำท 9,024,600              บำท

    4.2) เคร่ือง Workstation จ ำนวน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 140,000 บำท 420,000                บำท

    4.3) เคร่ืองพิมพ์ขำว-ด ำ จ ำนวน 87 เคร่ือง เคร่ืองละ 15,000 บำท 1,305,000              บำท

    4.4) เคร่ืองพิมพ์สี จ ำนวน 34 เคร่ือง เคร่ืองละ 27,000 บำท 918,000                บำท

    4.5) เคร่ืองสแกนเนอร์ จ ำนวน 34 เคร่ือง เคร่ืองละ 29,000 บำท 986,000                บำท

    4.6) เคร่ืองมัลติฟังก์ช่ัน จ ำนวน 25 เคร่ือง เคร่ืองละ 15,000 บำท 375,000                บำท

5) ครุภัณฑ์ส ำหรับใช้ในกำรเช่ือมโยงฐำนข้อมูลบุคลำกร
   กับหน่วยงำนภำยนอก1 ระบบ 724,000               บำท
6) ครุภัณฑ์ส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
   บุคคล (Human Resource Information System : HRIS)  1 ระบบ 350,000               บำท
7) ครุภัณฑ์ส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศรับเร่ืองรำวร้องทุกข์
   ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 ระบบ 1,979,500            บำท
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3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 231,030,200 บาท
โครงการท่ี 1 : โครงการสนับสนุนเพ่ือการด าเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 231,030,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน 231,030,200       บาท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 231,030,200       บาท
1) งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 231,030,200       บาท

1 ค่าตอบแทน 87,545,600         บาท
1) ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ 28,626,000           บำท
2) ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 29,000,000           บำท
3) ค่ำเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมำธิกำร 25,248,000           บำท
4) ค่ำตอบแทนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในวันประชุม 1,566,000            บำท
5) ค่ำตอบแทนล่ำมภำษำมือในกำรประชุมสภำ 345,600               บำท
6) ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2,760,000            บำท

2 ค่าใช้สอย 143,484,600       บาท
1) ค่ำพำหนะเดินทำงของสมำชิกวุฒิสภำ 13,000,000           บำท
2) ค่ำรับรองในกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศของประธำนวุฒิสภำ
   และรองประธำนวุฒิสภำ 1,000,000            บำท
3) ค่ำรับรองและพิธีกำรของวุฒิสภำ 1,000,000            บำท
4) ค่ำพำหนะเดินทำงของคณะกรรมำธิกำรวุฒิสภำท่ีไม่ได้เป็นสมำชิกวุฒิสภำ 500,000               บำท
5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสัมมนำของคณะกรรมำธิกำร 16,560,000           บำท
6) ค่ำอำหำรเล้ียงรับรองคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 1,545,600            บำท
7) ค่ำพำหนะเดินทำงส ำหรับผู้มำช้ีแจงและแถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมำธิกำร 1,000,000            บำท
8) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ 28,611,400           บำท
9) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปประชุมทวิภำคีและไปเยือนต่ำงประเทศ
   ของคณะกรรมำธิกำร 37,970,600           บำท
10) ค่ำรับรองแขกต่ำงประเทศของวุฒิสภำและคณะกรรมำธิกำร 350,000               บำท
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11) ค่ำรับรองในต ำแหน่งประธำนวุฒิสภำ 1,500,000            บำท
12) ค่ำรับรองในต ำแหน่งรองประธำนวุฒิสภำ 2,000,000            บำท
13) ค่ำรับรองในต ำแหน่งประธำนคณะกรรมำธิกำรสำมัญและประธำน
     คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญประจ ำวุฒิสภำ (ตำมข้อบังคับกำรประชุม) 3,102,000            บำท
14) ค่ำอำหำรเล้ียงรับรองสมำชิกวุฒิสภำในสมัยประชุม 14,845,000           บำท
15) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของวุฒิสภำ 5,000,000            บำท
16) ค่ำอำหำรเล้ียงรับรองคณะกรรมำธิกำรสำมัญและคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
     วุฒิสภำ (ตำมข้อบังคับกำรประชุม) 14,500,000           บำท
17) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
     ร่ำงกฎหมำยเพ่ิมเติมจำกมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญ 1,000,000            บำท
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