


งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ
วุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลุ่มงานงบประมาณ สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กุมภาพันธ์ 2563 



 

 
คํานํา 

 

   ด้ ว ยพ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ง บป ร ะม าณร า ยจ่ า ยป ร ะ จํ า ปี ง บป ร ะม าณ  พ .ศ .  2 5 6 3  
ได้ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  เ ม่ือวันที่  26 กุมภาพันธ์  2563 และมีผลให้ ใช้ บั ง คับตั้ งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2,030,887,000 บาท (สองพันสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ รายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ 

2,030,887,000 บาท 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

1,410,991,200 บาท 

2. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

277,943,000 บาท 

3. แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

341,952,800 บาท 

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         ผลสัมฤทธ์ิ : กระบวนการตรากฎหมายมีประสิทธิภาพ  มีกฎหมายที่ เ ป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติและประชาชน 
   - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ 
เป็นกฎหมาย (ร้อยละ 80) 
   - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของประชาชน (ร้อยละ 95)   
   ทั้ งนี้  งบประมาณที่ ได้ รับจัดสรรดังกล่าว  จําแนกรายการและลักษณะการใช้จ่ าย 
ให้สอดคล้องกับแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ มีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร 
                     จัดการภาครัฐ 

2,030,887,000 บาท

                     1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
                         (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ) 

1,410,991,200 บาท

                         ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการ  
                                          ของรัฐสภา ศาล  และหน่วยงานอิสระของรัฐ  

1,410,991,200 บาท

                         กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและพัฒนาองค์กรเพื่อให้ 
                                          การดําเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 

1,410,991,200 บาท

 
ไม่มี... 
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                          ไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ 
                          1.1 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร   941,480,700 บาท
                          1.2 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน   469,510,500 บาท
                      2. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการปรับสมดุล 
                         และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

277,943,000 บาท

                           โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดําเนินงาน 
                                             ในด้านนิติบัญญัติ                   

277,943,000 บาท

                           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                            1) ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนงาน 
ด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กําหนด (ร้อยละ 95) 
                            2) ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนงาน 
ด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กําหนด (ร้อยละ 95) 
                          ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                          - ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงาน 
ด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ (ร้อยละ 95) 
                          กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมาย 
                                          และการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน 

43,003,400 บาท

                          กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการดําเนินงานของ 
                                          คณะกรรมาธิการ 

234,939,600 บาท

                             - งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  277,943,000 บาท
                      3. แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
                         ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

341,952,800 บาท

                          ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานดา้นนิติบัญญัติเป็นไป  
                                         เพื่อประโยชน์สาธารณะ  

341,952,800 บาท

                           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                           - ร้อยละความสําเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปีเป็นไปตามแผนที่กําหนด (ร้อยละ 90) 
                           ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                           - ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด (ร้อยละ 85) 

กิจกรรมที่ 1...
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                           กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ การส่ือสาร การประชาสัมพันธ์  
                                           สร้างภาพลักษณ์ 

24,708,300 บาท

                           กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การรัฐสภา 
                                           ระหว่างประเทศ 

38,450,400 บาท

                           กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ  
                                           องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ  
                                           ประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
                                           และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

278,794,100 บาท

                             3.1 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน   
                                   (รายการไม่ผูกพัน)        

331,364,700 บาท

                             3.2 งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  
                                   (รายการผูกพันค่าเช่ารถยนต์)  

10,588,100 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,030,887,000 บาท
(สองพันสามสิบล้านแปดแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

   การบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
การให้บริการหน่วยงาน คือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้เสนอคําของบประมาณเป็นวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 2,713,183,400 บาท (สองพันเจ็ดร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสน
แปดหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2,030,887,000 บาท (สองพันสามสิบล้านแปดแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 74.85 ของวงเงินคําของบประมาณ หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ .ศ . 2562  
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,829,164,700 บาท ซึ่งได้รับมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จํ านวน  201 ,722 ,300  บาท  (สอง ร้อย เอ็ ดล้ าน เจ็ ดแสนสองห ม่ืนสองพันสาม ร้อยบาท ถ้วน )  
จํานวน 1,829,164,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.03 ของวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

สําหรับ... 
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  สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2563 ที่ ได้ รับจัดสรรทั้ งสิ้น  
จํ านวน  2 , 030 , 887 , 000  บาท  (สองพั นสามสิ บล้ านแปดแสนแปดห ม่ืน เ จ็ ดพั นบาทถ้ วน )  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุน ดังนี้ 
  

 
งบเงินอุดหนนุ 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 
ในส่วนวุฒิสภา ในส่วนสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 350,003,000 591,477,700 941,480,700
2. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 740,315,000 326,321,900 1,066,636,900
3. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ - 22,769,400 22,769,400

รวม 1,090,318,000 940,569,000 2,030,887,000
คิดเป็นร้อยละ 53.69 46.31 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 2,025,887,000  บาท
รวมท้ังสิ้น 3 แผนงาน 2,025,887,000  บาท
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,410,991,200  บาท
   1.งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 941,480,700     บาท

  1.1  เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 907,485,100     บาท
1.1.1  เงินเดือน 892,831,800     บาท

1) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มประธานวุฒิสภา 1 อัตรา 1,507,100         บาท
2) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา 2,778,000         บาท
3) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกวุฒิสภา 247 อัตรา 336,591,900      บาท
4) ข้าราชการฝ่ายการเมือง 9,126,000         บาท
5) เงินเดือนข้าราชการ  อัตราเดิม  1,153  อัตรา 340,238,800      บาท
6) เงินประจําตําแหน่งข้าราชการ 10,068,000       บาท
7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ 24,936,800       บาท
8) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ  (อัตราเดิม) 365,200           บาท
9) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 167,220,000      บาท

1.1.2  ค่าจ้างประจํา 14,653,300      บาท
1) ค่าจ้างประจํา อัตราเดิม 39 อัตรา 11,005,300       บาท
2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3,648,000         บาท

  1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 33,995,600      บาท
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จํานวน 122 อัตรา 25,057,800       บาท
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (อัตราเดิม) 333,800           บาท
3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 8,604,000         บาท

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



   2. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 469,510,500     บาท
  ค่าตอบแทน ใช้สอย 469,510,500     บาท

2.1  ค่าตอบแทน 462,602,400     บาท
1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา 72,000,000       บาท
2) ค่าตอบแทนผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา 90,000,000       บาท
3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 225,000,000      บาท
4) ค่าตอบแทนผู้ชํานาญการประจําวุฒิสภา 3,600,000         บาท
5) ค่าตอบแทนคณะทํางานทางการเมืองของวุฒิสภา 6,972,000         บาท
6) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา  ผู้ชํานาญการ  นักวิชาการและเลขานุการประจํา

คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา 64,800,000       บาท
7) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 230,400           บาท

2.2  ค่าใช้สอย 6,908,100        บาท
1) เงินประกันสังคม  (ในฐานะนายจ้าง) 1,098,000         บาท
2) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกวุฒิสภา 5,760,000         บาท
3) กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม 50,100             บาท
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277,943,000     บาท

   1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 277,943,000     บาท
   ค่าตอบแทน ใช้สอย 277,943,000     บาท

1.1 ค่าตอบแทน 90,141,600      บาท
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ 28,626,000       บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 29,000,000       บาท
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 25,804,000       บาท
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 4,800,000         บาท
5) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม 1,566,000         บาท
6) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือในการประชุมวุฒิสภา 345,600           บาท

1.2  ค่าใช้สอย 187,801,400     บาท
1) ค่ารับรองในตําแหน่งประธานวุฒิสภา 1,500,000         บาท
2) ค่ารับรองในตําแหน่งรองประธานวุฒิสภา 2,000,000         บาท
3) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของประธานวุฒิสภา

และรองประธานวุฒิสภา 1,000,000         บาท
4) ค่ารับรองในตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญประจําวุฒิสภา
(ตามข้อบังคับการประชุม) 3,102,000         บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภา 350,000           บาท
6) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา 13,000,000       บาท
7) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา 500,000           บาท
8) ค่าอาหารเล้ียงรับรองสมาชิกในสมัยประชุม 16,240,000       บาท
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9) ค่าอาหารเล้ียงรับรองคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 5,270,400         บาท

10) ค่าอาหารเล้ียงรับรองคณะกรรมาธิการสามัญ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม) 11,500,000       บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของวุฒิสภา 5,000,000         บาท
12) ค่ารับรองและพิธีการของวุฒิสภา 1,000,000         บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ 28,187,200       บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 29,300,000       บาท
15) ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริง

ต่อคณะกรรมาธิการ 1,000,000         บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทําข้อมูลและผลงานทางวิชาการ

สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 239,000           บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศ

ของคณะกรรมาธิการ 67,500,000       บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา

ร่างกฎหมายเพิ่มเติมจากมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 1,112,800         บาท
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3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 336,952,800     บาท
   1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 314,183,400     บาท

  ค่าตอบแทน ใช้สอย 273,000,100     บาท
1.1 ค่าตอบแทน 18,191,200      บาท

1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3,000,000         บาท
2) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ) 200,000           บาท
3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ 12,099,200       บาท
4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 2,892,000         บาท

1.2  ค่าใช้สอย 254,808,900     บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศ

และรับรองแขกต่างประเทศ 34,909,400       บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสารข้อมูล

และบทวิเคราะห์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 500,000           บาท
3) ค่าใช้จ่ายในด้านการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน

ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3,000,000         บาท
4) ค่าใช้จ่ายในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 7,000,000         บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 6,024,800         บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานของวุฒิสภา 4,000,000         บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

สําหรับเด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป 350,000           บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจําปี 500,000           บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสํานักงาน 6,100,000         บาท

10) ค่ารับรองและพิธีการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 100,000           บาท
11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000         บาท
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12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,500,000         บาท
13) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 500,000           บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 4,000,000         บาท
15) ค่าจ้างเหมาบริการ 21,478,800       บาท
16) ค่าเช่าอาคารท่ีทําการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 114,248,300      บาท
17) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 9,594,000         บาท
18) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจําตําแหน่ง 422,000           บาท
19) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 คัน 4,389,000         บาท
20) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ท่ีนั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์

จํานวน 11 คัน 4,389,000         บาท
21) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสําหรับรถประจําตําแหน่ง จํานวน 1 คัน 643,700           บาท
22) ค่าเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 คัน 280,800           บาท
23) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 คัน 885,600           บาท
24) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ 504,000           บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือข่าย

และซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,002,000         บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ 6,000,000         บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลิขสิทธ์ิการใช้งาน (License)

สําหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 4,851,000         บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ 462,000           บาท
30) เงินกฐินพระราชทาน 3,000               บาท
31) ค่าบํารุงสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) 17,000             บาท
32) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ  ต่างประเทศ

และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 2,800,000         บาท
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33) ค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม
และสถาบันห้องสมุด (IFLA) 24,000             บาท

34) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,000,000         บาท

35) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย
กับต่างประเทศ 1,000,000         บาท

36) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร 2,500,000         บาท
37) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน

ด้วยกระบวนการลูกเสือ 3,830,500         บาท
38) ค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนย้ายท่ีทําการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

และคา่ใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 5,000,000         บาท
2.3  ค่าวัสดุ 24,758,300      บาท

1) วัสดุสํานักงาน 5,000,000         บาท
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,500,000         บาท
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 600,000           บาท
4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000           บาท
5) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา 600,000           บาท
6) วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,558,300         บาท
7) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 200,000           บาท
8) วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000,000         บาท
9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000           บาท

10) วัสดุการพิมพ์ 10,000,000       บาท
11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000           บาท
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ค่าสาธารณูปโภค 16,425,000      บาท
1) ค่าไฟฟ้า  4,275,000         บาท
2) ค่าประปา 150,000           บาท
3) ค่าโทรศัพท์ 1,500,000         บาท
4) ค่าไปรษณีย์ 4,500,000         บาท
5) ค่าเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) 6,000,000         บาท

   2. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ 22,769,400      บาท
   2.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,769,400      บาท

ครุภัณฑ์สําหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
เพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ต่อบุคลากรในอัตราส่วน 1:1 22,769,400       บาท

   3. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -                  บาท
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