
พ.ศ. 2565



ค ำน ำ 
 

   ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 1,835,446,700 บำท (หนึ่งพันแปดร้อยสำมสิบห้ำล้ำน 
สี่แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

   มำตรำ 30 งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยงำนของรัฐสภำ ดังนี้  
2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ   รวม 415,584,900 บำท คือ 

(1) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

173,597,400 บำท 

(2) แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมือง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

30,160,900 บำท 

(3) แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

211,826,600 บำท 

 

   มำตรำ 38 งบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ดังนี้ 
   23. หน่วยงำนของรัฐสภำ  
         (2) ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน 1,419,861,800 บำท 

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ยุทธศำสตร์ชำติได้รับจัดสรรภำยใต้ 2 ยุทธศำสตร์ชำติ และรำยกำรบุคลำกรภำครัฐ 1 รำยกำร ได้แก่  
ยุทธศำสตร์ชำติที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ และรำยกำรบุคลำกรภำครัฐ วงเงินงบประมำณทั้งสิ้น จ ำนวน 1,835,446,700 บำท  
โดยมีเป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เพ่ือกำรเผยแพร่ควำมรู้และสร้ำงภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิด
ประชำธิปไตยให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกวุฒิสภำให้สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน ส ำหรับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรจะน ำไปด ำเนินกำรตำมแผนงำน ผลผลิต/โครงกำร โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตรช์ำติที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 30,160,900 บำท 

                        - แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมือง 
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

30,160,900 บำท 

                           ผลผลิตที่ 1 : กำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือพัฒนำ
กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
ของประชำชน                  

30,160,900 บำท 

                           กิจกรรมที่ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำง
กำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

30,160,900 บำท 
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                           ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
                            1) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต่อ
กิจกรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข (ร้อยละ 85) 

 
 

 

                          ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
                          - ร้อยละควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรรับรู้ที่ดีในทำงกำรเมอืง 
กำรปกครอง แนวคิดและวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย 
ของกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ร้อยละ 90) 

  

2. ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร 
                         จัดกำรภำครัฐ 

1,805,285,800 บำท 

                      1. แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ 
                         ระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 

173,597,400 บำท 

                          ผลผลิตที่ 1 : กำรพัฒนำองค์กรเพ่ือให้งำนด้ำนนิติบัญญัติ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สำธำรณะ  

173,597,400 บำท 

                           กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับองค์กำรรัฐสภำ 
ระหว่ำงประเทศ 

5,034,700 บำท 

                           กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพในกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร  
องค์ควำมรู้ ข้อมูล ระบบสำรสนเทศ ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรและพัฒนำ
สมรรถนะของบุคลำกร 

168,562,700 บำท 

                           ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
                           - ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด (ร้อยละ 95) 

  

                           ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
                           - ร้อยละของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุผล
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ร้อยละ 95) 
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                      2. แผนงำนยุทธศำสตรเ์พ่ือสนับสนุนด้ำนกำรปรับสมดุล 
                         และพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ 

211,826,600 บำท 

                           โครงกำรที่ 1 : โครงกำรสนับสนุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนใน
ด้ำนนิติบัญญัติ                   

198,378,200 บำท 

                          กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนงำนกลั่นกรองกฎหมำยและกำร
ควบคุมบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

47,371,800 บำท 

                          กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำร 151,006,400 บำท 

                           ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
                            1) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรสนับสนุนงำนด้ำนกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด (ร้อยละ 95) 

  

                            2)  ร้อยละควำมส ำ เร็จของกำรสนับสนุนงำนด้ำน
กรรมำธิกำรเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด (ร้อยละ 95) 

  

                          ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
                          - ร้อยละควำมถูกต้องของกำรสนับสนุนงำนด้ำนกำร
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติและด้ำนกรรมำธิกำร (ร้อยละ 95) 

  

                           โครงกำรท่ี 2 : โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนบัสนนุ                        
กระบวนงำนด้ำนนติิบญัญตัิ                   

13,448,400 บำท 

                           กิจกรรมที่ 1 พัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนงำนด้ำน 
นิติบัญญัติ 

13,448,400 บำท 

                           ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
                           - ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ 
สนับสนุนกระบวนงำนด้ำนนิติบัญญัติ (ร้อยละ 100) 

  

                           ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
                           - ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อระบบสำรสนเทศ 
สนับสนุนกระบวนงำนด้ำนนิติบัญญัติ (ร้อยละ 85) 

  

                       3. รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ 1,419,861,800 บำท 

                        ผลผลิตที่ 1 : รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ กำรจัดกำร
ของรัฐสภำ ศำล  และหน่วยงำนอิสระของรัฐ  

1,419,861,800 บำท 

                        กิจกรรมที่  1 สนับสนุนและพัฒนำองค์กรเ พ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนในด้ำนนิติบัญญัติ 

1,419,861,800 บำท 
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ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย 

(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนกำรตรำกฎหมำยมีประสิทธิภำพ มีกฎหมำยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติและประชำชน 

  

    - ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : ร้อยละของร่ำงพระรำชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำยเป็นไป 
    เพื่อประโยชน์ของประชำชน) 

ร้อยละ 95 

    - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อพระรำชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้เป็น 
    กฎหมำย 

ร้อยละ 85 

(2) ผลสัมฤทธ์ิ : สนับสนุนภำรกิจของวุฒิสภำตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชำติและประชำชน 

  

    - ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : ร้อยละของจ ำนวนภำรกิจที่สนับสนุนกำรท ำงำนของวุฒิสภำบรรลุ 
    เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 85 

    - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละควำมพึงพอใจของสมำชิกวุฒิสภำที่มีต่อส ำนักงำนเลขำธิกำร 
    วุฒิสภำในกำรสนับสนุนภำรกิจของวุฒิสภำ   

ร้อยละ 85 

(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 
และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

  

    - ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูป 
    ประเทศด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

ร้อยละ 85 

    - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ :ร้อยละควำมพึงพอใจของสมำชิกวุฒิสภำที่มีต่อส ำนักงำนเลขำธิกำร 
    วุฒิสภำในกำรสนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ  
    และกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ   

ร้อยละ 85 

 
  จ ำแนกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมประเภทค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 
 

 
งบเงินอุดหนุนทั่วไป 

งบประมำณ พ.ศ. 2565 
รวม 

วุฒิสภำ 
ส ำนักงำน 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 349,934,900 600,468,500 950,403,400 

2. งบเงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 666,510,200 169,469,400 835,979,600 

3. งบเงินอุดหนุนเป็นค่ำครุภัณฑ์ 13,448,400 35,615,300 49,063,700 

รวม 1,029,893,500 805,553,200 1,835,446,700 

คิดเป็นร้อยละ 56.11 43.89 100.00 

 
 
 
 
 
 



เสนอจัดสรร

รวมท้ังส้ิน จ ำนวน 2 ยุทธศำสตร์ และรำยกำรบุคลำกรภำครัฐ 1,835,446,700  บำท
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 30,160,900         บำท
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 30,160,900             บำท
ผลผลิต : กำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือพัฒนำกำรเมือง กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน 30,160,900             บำท
1. งบเงินอุดหนุน 30,160,900                 บำท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 30,160,900                 บำท
1) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 30,160,900                 บำท

1. ค่ำใช้สอย 30,160,900                 บำท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถ่ินหลักสูตร
     กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 2,258,900                    บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในด้านการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของวุฒิสภา 1,125,000                    บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 375,000                       บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 10,000,000                   บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เก่ียวกับ
     ประชาธิปไตยส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 131,000                       บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเครือข่ายผู้น านักประชาธิปไตยประจ าภูมิภาค 3,841,000                    บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล เพ่ือการพัฒนา
     และเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
     ทรงเป็นประมุขและการมีส่วนร่วมของประชาชน 1,500,000                    บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครอง
     และบทบาทอ านาจหน้าท่ีของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา
     (สภาจ าลองสัญจร) 1,127,700                    บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพ่ือส่งเสริม
     วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1,815,000                    บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้น านักประชาธิปไตยส าหรับเยาวชน
       ด้วยกระบวนการลูกเสือ 1,915,300                    บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประกวดครูต้นแบบประชาธิปไตย 1,210,000                    บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมุติ สภาจ าลอง 1,210,000                    บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       หรือเทียบเท่า 1,452,000                    บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
       อิเล็กทรอนิกส์ 2,200,000                    บาท
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ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 1,805,285,800     บำท
1. แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 173,597,400           บำท
ผลผลิต : กำรพัฒนำองค์กรเพ่ือให้งำนด้ำนนิติบัญญัติเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 173,597,400           บำท
1. งบเงินอุดหนุน 173,597,400                บำท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 137,982,100                บำท
1) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 101,223,800                บำท

1. ค่ำตอบแทน 17,549,200                 บำท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,850,000                    บาท
(2) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ) 200,000                       บาท
(3) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการและอนุกรรมการ 12,099,200                   บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 7 อัตรา 2,400,000                    บาท

2. ค่ำใช้สอย 83,674,600                 บำท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000                    บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,500,000                    บาท
(3) ค่าจ่างเหมาบริการ 27,848,600                   บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของส านักงาน 2,287,500                    บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 100,000                       บาท
(6) ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 9,594,000                    บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจ าต าแหน่ง 422,000                       บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ 504,000                       บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลสมาชิกวุฒิสภา 1,540,800                    บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ
       เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 500,000                       บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ 6,000,000                    บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานดิจิทัลรองรับรัฐสภาใหม่ 1,090,000                    บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ 231,000                       บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเว็บไซต์วุฒิสภา 670,000                       บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือน
       ต่างประเทศ และรับรองแขกต่างประเทศ 5,000,000                    บาท
(16) ค่าบ ารุงสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) 14,600                        บาท
(17) ค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) 20,100                        บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
       ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1,000,000                    บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาระบบ
       เครือช่ายและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7,872,000                    บาท
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(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลิขสิทธ์ิการใช้งาน (License)
       ส าหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 4,851,000                    บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจ้างบ ารุงรักษาระบบเว็บไซต์ส ารอง (Backup Site) 995,100                       บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าหนังสือเสียงส าหรับผู้พิการทางการเห็น
       (Read for the Blind) 89,800                        บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิ (License) การประชุมออนไลน์ 510,400                       บาท
(24) ค่าเช่ารถยนต์น่ังส่วนกลาง 4 คัน 655,200                       บาท
(25) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ท่ีน่ังพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 คัน 4,386,400                    บาท
(26) ค่าเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่ง 1 คัน 324,900                       บาท
(27) ค่าเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา 1 คัน 280,800                       บาท
(28) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง 11 คัน 4,386,400                    บาท

3. ค่ำสำธำรณูปโภค 12,000,000                 บำท
(1) ค่าโทรศัพท์ 1,500,000                    บาท
(2) ค่าไปรษณีย์ 4,500,000                    บาท
(3) ค่าเช่าสายน าสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) 6,000,000                    บาท

4. ค่ำวัสดุ 24,758,300                 บำท
(1) วัสดุส านักงาน 5,000,000                    บาท
(2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500,000                    บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000,000                    บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 600,000                       บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000                       บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000                       บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร หรือต ารา 600,000                       บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000,000                    บาท
(9) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 200,000                       บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000                       บาท
(11) วัสดุการพิมพ์ 6,558,300                    บาท
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2) ค่ำครุภัณฑ์ 35,615,300                 บำท
รายการไม่ผูกพัน 13 รายการ 35,615,300                   บาท

(1) เคร่ืองตรวจโลหะแบบเดินผ่าน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 353,100 บาท 1,059,300                    บาท
(2) เคร่ืองเอ็กซเรย์สายพานล าเลียงสัมภาระ 3 เคร่ือง 9,630,000                    บาท
     เคร่ืองละ 3,210,000 บาท 
(3) รถรับรอง 1 คัน 3,850,000                    บาท
(4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ  232 เคร่ือง 6,994,400                    บาท

4.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC จ านวน 130 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 33,800 บาท เป็นเงิน 4,394,000 บาท
4.2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Note Book  จ านวน 100 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 22,000 บาท เป็นเงิน 2,200,000 บาท
4.3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จ านวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 200,200 บาท เป็นเงิน 400,400 บาท 

(5) ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการพัฒนา Chat bot แบบ Conversational
     AI (Artificial Intelligence) ส าหรับการสืบค้นข้อมูลกระบวนการ
     นิติบัญญัติ 1 ระบบ 1,979,500                    บาท
(6) ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการพัฒนาระบบจัดท ารายงานประชุม
     เพ่ือทดแทนของเดิม 1 ระบบ 4,510,400                    บาท
(7) ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
       (ระบบบริหารแผนงาน โครงการ งานคลังและงบประมาณ
       ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 1 ระบบ 7,198,800                    บาท
(8) วิทยุส่ือสาร 36 เคร่ือง เคร่ืองละ 10,913.89 บาท 392,900                       บาท

-8-



2. แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 211,826,600           บำท
2.1 โครงกำร :  โครงกำรสนับสนุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนในด้ำนนิติบัญญัติ 198,378,200           บาท
1. งบเงินอุดหนุน 198,378,200                บำท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 198,378,200                บำท
1) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 198,378,200                บำท

1. ค่ำตอบแทน 76,442,700                 บำท
(1) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ 28,626,000                   บาท
(2) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 17,508,600                   บาท
(3) ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 25,248,000                   บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม 1,566,000                    บาท
(5) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือในการประชุมสภา 460,800                       บาท
(6) ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 3,033,300                    บาท

2. ค่ำใช้สอย 121,935,500                บำท
(1) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา 19,000,000                   บาท
(2) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของ
     ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 1,000,000                    บาท
(3) ค่ารับอรงและพิธีการของวุฒิสภา 1,000,000                    บาท
(4) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา 500,000                       บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ 16,560,000                   บาท
(6) ค่าอาหารเล้ียงรับรองคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
     ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 4,080,000                    บาท
(7) ค่าพาหนะเดินทางส าหรับผู้มาช้ีแจงและแถลงข้อเท็จจริง
     ต่อคณะกรรมาธิการ 1,000,000                    บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 28,611,400                   บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศ
       ของคณะกรรมาธิการ 7,043,700                    บาท
(10) ค่ารับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ 350,000                       บาท
(11) ค่ารับรองในต าแหน่งประธานวุฒิสภา 1,500,000                    บาท
(12) ค่ารับรองในต าแหน่งรองประธานวุฒิสภา 2,000,000                    บาท
(13) ค่ารับรองในต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญและประธาน
       คณะกรรมาธิการวิสามัญประจ าวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม) 3,102,000                    บาท
(14) ค่าอาหารเล้ียงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุม 14,845,000                   บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของวุฒิสภา 5,000,000                    บาท
(16) ค่าอาหารเล้ียงรับรองคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ
       วิสามัญวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม) 15,343,400                   บาท
(17) ค่าใช้จายในการรับฟังความเห็นของประชาชนเพ่ือประกอบการ
       พิจารณาร่างกฎหมายเพ่ิมเติมจากมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 1,000,000                    บาท
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2.2 โครงกำร : โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกระบวนงำนด้ำนนิติบัญญัติ 13,448,400             บำท
1. งบเงินอุดหนุน 13,448,400                 บำท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 13,448,400                 บำท
1) ค่ำครุภัณฑ์ 13,448,400                 บำท

รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ 13,448,400                   บาท
(1) ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
     กระบวนงานด้านนิติบัญญัติ 1 ระบบ 13,448,400                   บาท
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3. รำยกำรบุคลำกรภำครัฐ 1,419,861,800     บำท
1. งบเงินอุดหนุน 1,419,861,800             บำท

1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,419,861,800             บำท
1) ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 950,403,400                บำท

1. เงินเดือน 904,201,600                บำท
(1) เงินเดือนข้าราชการ (อัตราเดิม) 1,153 อัตรา 361,193,000                 บาท
(2) เงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ 8,624,400                    บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 18,292,800                   บาท
(4) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ (อัตราเดิม) 1,209,500                    บาท
(5) ข้าราชการฝ่ายการเมือง 9,126,000                    บาท
(6) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมประธานวุฒิสภา 1 อัตรา 1,439,000                    บาท
(7) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมรองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา 2,778,000                    บาท
(8) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมสมาชิกวุฒิสภา 247 อัตรา 336,591,900                 บาท
(9) เงินเดือนข้าราชการ (อัตราใหม่ 23 อัตรา) 655,000                       บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 164,292,000                 บาท

2. ค่ำจ้ำงประจ ำ 12,224,700                 บำท
(1) ค่าจ้างประจ า (อัตราเดิม) 30 อัตรา 9,380,700                    บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า 30 อัตรา 2,844,000                    บาท

3. ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 33,977,100                 บำท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 25,092,000                   บาท
(2) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานราชการ 376,800                       บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการส านักงาน 8,508,300                    บาท
เลขาธิการวุฒิสภา

2) ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 469,458,400                บำท
1. ค่ำตอบแทน 462,632,400                บำท

(1) ค่าเช้าบ้านข้าราชการ 260,400                       บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา 72,000,000                   บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา 90,000,000                   บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 225,000,000                 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ช านาญการประจ าวุฒิสภา 3,600,000                    บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะท างานทางการเมืองของวุฒิสภา 6,972,000                    บาท
(7) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการและ
     เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 64,800,000                   บาท

2. ค่ำใช้สอย 6,826,000                   บำท
(1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 1,018,400                    บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกวุฒิสภา 5,760,000                    บาท
(3) กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม 47,600                        บาท
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