งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กลุ่มงานงบประมาณ
สํานักการคลังและงบประมาณ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กันยายน 2561

คํานํา
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํา นั กงานเลขาธิ ก ารวุ ฒิส ภา ปฏิบั ติ หน้ า ที่สํ า นัก งาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
1,829,164,700 บาท
บริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1,260,905,600 บาท
(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
356,983,400 บาท
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ
211,275,700 บาท
การบริหารราชการแผ่นดิน
การบริ ห ารเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์การให้บริการหน่วยงาน คือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
สมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอคําของบประมาณเป็นวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 2,891,815,400 บาท
(สองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1,829,164,700 บาท
(หนึ่ ง พั น แปดร้ อ ยยี่ สิ บ เก้ า ล้ า นหนึ่ ง แสนหกหมื่ น สี่ พั น เจ็ ด ร้ อ ยบาทถ้ ว น) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.25
ของวงเงินคําของบประมาณ หากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จํานวน 1,872,386,800 บาท ซึ่งได้รับน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 43,222,100 บาท
(สี่สิบสามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จํานวน 1,872,386,800 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.30 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รั บจัดสรรทั้งสิ้ น
1,829,164,700 บาท (หนึ่ ง พั น แปดร้ อ ยยี่ สิ บ เก้ า ล้ า นหนึ่ ง แสนหกหมื่ น สี่ พั น เจ็ ด ร้ อ ยบาทถ้ ว น)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับจัดสรร
งบประมาณภายใต้งบรายจ่ายอื่น ประกอบด้วย 3 รายการค่าใช้จ่าย ดังนี้
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการปรับสมดุลและ
รายการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จัดการภาครัฐ)
1. รายจ่ า ยอื่ น เป็ น
761,435,200
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. รายจ่ า ยอื่ น เป็ น
499,470,400
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3. รายจ่ า ยอื่ น เป็ น
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,260,905,600

แ ผ น ง า น พื้ น ฐ า น แผนงานยุ ท ธศาสตร์
ด้ า นการปรั บ สมดุ ล พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ การบริหารราชการแผ่นดิน
บริหารจัดการภาครัฐ
351,587,400
5,396,000
356,983,400

211,275,700
211,275,700

รวม
761,435,200
1,062,333,500
5,396,000
1,829,164,700

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1,829,164,700 บาท

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1,260,905,600 บาท
(ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ การจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนและพัฒนาองค์กรเพื่อการดําเนินงานในด้านนิติบัญญัติ
ไม่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละความสําเร็จของโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปี
เป็นไปตามแผนที่กําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด

กิจกรรมหลัก

1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์
1.2 ส่งเสริมการให้ความรู้การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
1.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงานหลัก สํานักประชาสัมพันธ์, สํานักงานประธานวุฒิสภา

356,983,400 บาท
356,983,400 บาท
(ร้อยละ 85)
(ร้อยละ 80)

26,208,300 บาท

กิจกรรมหลัก
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2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
2.1 การประชุมนานาชาติ
2.2 การไปเยือนต่างประเทศ
2.3 การรับรองแขกต่างประเทศ

51,207,700 บาท

หน่วยงานหลัก สํานักการต่างประเทศ , สํานักภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมหลัก

3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล
ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดําเนินการและการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร
3.1 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
3.2 งานบริการทางด้านวิชาการ
3.3 งานบริการทางด้านกฎหมาย
3.4 งานบริการสนับสนุนทางด้านการเงินการคลัง
การงบประมาณ การพัสดุ การบัญชี และสวัสดิการ
3.5 งานบริการสนับสนุนทางด้านการพิมพ์
3.6 งานบริการสนับสนุนทางด้านบุคลากรและงานอาคารสถานที่
3.7 งานพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.8 งานบริการสนับสนุนทางด้านนโยบายและแผน
3.9 การพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินการ

279,567,400 บาท

หน่วยงานหลัก สํานักวิชาการ, สํานักกฎหมาย, สํานักการคลังและงบประมาณ, สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ,
สํานักการพิมพ์, สํานักบริหารงานกลาง, สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล, สํานักนโยบายและแผน, กลุ่มงานที่ปรึกษา, กลุ่มงานตรวจสอบภายใน,
กลุ่มช่วยอํานวยการนักบริหาร

3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานในด้านนิติบัญญัติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เป็นไปตามแผนที่กําหนด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

211,275,700 บาท
211,275,700 บาท

- ร้อยละความสําเร็จของการสนับสนุนงานด้านกรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กําหนด

(ร้อยละ 95)
(ร้อยละ 90)

- ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
และด้านกรรมาธิการ

(ร้อยละ 90)

กิจกรรมหลัก
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1. สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
1.1 สนับสนุนการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย
1.2 สนับสนุนการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับญัตติหรือกระทู้ถาม
1.3 สนับสนุนการประชุมเพื่อพิจารณารายงานการศึกษา
ของคณะกรรมาธิการ
1.4 สนับสนุนการประชุมเพื่อทําหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

61,146,000 บาท

หน่วยงานหลัก องค์กรด้านนิติบัญญัติ, สํานักการประชุม, สํานักรายงานการประชุมและชวเลข,
สํานักกํากับและตรวจสอบ

กิจกรรมหลัก

2. สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
2.1 การจัดประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อกระทํากิจการ พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่
2.2 การสัมมนาทางวิชาการของคณะกรรมาธิการ
2.3 สนับสนุนการศึกษาดูงานและการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการในประเทศและต่างประเทศ
หน่วยงานหลัก สํานักกรรมาธิการ 1 , 2 , 3

150,129,700 บาท
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สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1. งบรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1) เงินเดือนข้าราชการ (อัตราเดิม) 1153 อัตรา
2) เงินประจําตําแหน่งข้าราชการ
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ
4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ(อัตราเดิม)
5) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
ประธานวุฒิสภา 1 อัตรา
6) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
รองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา
7) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
สมาชิกวุฒิสภา 247 อัตรา
8) ข้าราชการฝ่ายการเมือง
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1) ค่าจ้างประจํา (อัตราเดิม) 39 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
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1,829,164,700 บาท
1,829,164,700 บาท
1,260,905,600 บาท
761,435,200
736,727,900
726,094,900
339,329,900
11,426,400
24,748,800
586,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,507,100 บาท
2,778,000 บาท
336,591,900
9,126,000
10,633,000
10,633,000
24,707,300
24,363,200
344,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. งบรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอย
2.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
สมาชิกวุฒิสภา
2) ค่าตอบแทนผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
สมาชิกวุฒิสภา
3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดําเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
สมาชิกวุฒิสภา
4) ค่าตอบแทนผู้ชํานาญการประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
5) ค่าตอบแทนคณะทํางานทางการเมืองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
วุฒิสภา
6) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
7) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
8) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
9) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
10) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานข้าราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2.2 ค่าใช้สอย
1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)

499,470,400 บาท
499,470,400 บาท
498,426,400 บาท
72,000,000 บาท
60,000,000 บาท
135,000,000 บาท
3,600,000 บาท
5,184,000 บาท
35,200,000 บาท
158,400 บาท
2,892,000 บาท
175,788,000 บาท
8,604,000 บาท
1,044,000 บาท
1,044,000 บาท
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แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
1. งบรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.1 ค่าตอบแทน
1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)
3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ
1.2 ค่าใช้สอย
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการ
ระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันการศึกษา
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสารข้อมูล
และบทวิเคราะห์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3) ค่าใช้จ่ายในด้านการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
4) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการ
เสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจําปี
8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสํานักงาน
9) ค่ารับรองและพิธีการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
13) ค่าใช้จา่ ยในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
7

356,983,400 บาท
356,983,400 บาท
351,587,400
335,162,400
15,299,200
3,000,000
200,000
12,099,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

296,313,200 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
3,000,000 บาท
8,500,000 บาท
6,024,800 บาท
350,000
500,000
6,036,500
300,000
1,000,000
1,500,000
500,000
4,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14) ค่าจ้างเหมาบริการ
15) ค่าเช่าอาคารที่ทําการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
16) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
17) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจําตําแหน่ง
18) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสําหรับรถประจําตําแหน่ง
พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน
19) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 คัน
20) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์
11 คัน
21) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสําหรับรถประจําตําแหน่ง
พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 3 คัน
22) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 คัน
23) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ
24) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบํารุงรักษาระบบเครือข่าย
และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
25) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรม
ประยุกต์
26) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สําหรับอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย
27) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ
28) เงินกฐินพระราชทาน
29) ค่าบํารุงสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)
30) ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ
และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
31) ค่าสมาชิกสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด
(IFLA)
32) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
33) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไทยกับต่างประเทศ
34) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร
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21,478,800
118,377,700
9,227,300
422,000

บาท
บาท
บาท
บาท

525,400 บาท
4,389,000 บาท
4,224,000 บาท
1,128,000 บาท
688,300 บาท
504,000 บาท
8,255,000 บาท
6,000,000 บาท
4,851,000
1,046,000
3,000
17,000

บาท
บาท
บาท
บาท

2,800,000 บาท
24,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
2,166,700 บาท

35) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศ
และรับรองแขกต่างประเทศ
36) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงานของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
37) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน
ด้วยกระบวนการลูกเสือ
38) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 2 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
39) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายที่ทาํ การสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
40) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
1.3 ค่าวัสดุ
1) วัสดุสํานักงาน
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
6) วัสดุคอมพิวเตอร์
7) วัสดุเครื่องแต่งกาย
8) วัสดุงานบ้านงานครัว
9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
10) วัสดุการพิมพ์
11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าไฟฟ้า
2) ค่าน้ําประปา
3) ค่าโทรศัพท์
4) ค่าไปรษณีย์
5) ค่าเช่าสายนําสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)
2. งบรายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์
1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จํานวน 284 เครื่อง
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48,000,000 บาท
4,000,000 บาท
3,830,500 บาท
1,605,000
7,039,200
8,000,000
23,550,000
5,000,000
1,500,000
600,000
50,000
600,000
3,000,000
200,000
2,000,000
500,000
10,000,000
100,000
16,425,000
4,275,000
150,000
1,500,000
4,500,000
6,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,396,000 บาท
5,396,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อการดําเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

211,275,700 บาท
211,275,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอย
1.1 ค่าตอบแทน
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
5) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม
6) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือในการประชุมสภา

211,275,700
211,275,700
83,016,000
35,875,200
24,805,200
17,817,600

1.2 ค่าใช้สอย
1) ค่ารับรองในตําแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ประธานวุฒิสภา
2) ค่ารับรองในตําแหน่งรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
รองประธานวุฒิสภา
3) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ประธานวุฒิสภา
และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/รองประธานวุฒิสภา
4) ค่ารับรองในตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
วุฒสิ ภา (ตามข้อบังคับการประชุม)
5) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
6) ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงต่อ
คณะกรรมาธิการ
7) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
วุฒิสภา ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา
8) ค่ารับรองและพิธีการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,592,000 บาท
1,566,000 บาท
360,000 บาท
128,259,700 บาท
1,500,000 บาท
2,000,000 บาท

1,200,000 บาท

2,460,000 บาท
10,300,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
4,000,000 บาท

10) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
11) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
ในสมัยประชุม
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีของคณะกรรมาธิการ
15) ค่ารับรองแขกต่างประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
คณะกรรมาธิการ
16) ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา
17) ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดทําข้อมูลและผลงานทางวิชาการสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ
18) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)
19) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา
20) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการ
พิจารณาร่างกฎหมายเพิ่มเติมจากมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

5,316,000 บาท
18,960,000
8,636,400
13,694,400
23,928,000

บาท
บาท
บาท
บาท

700,000 บาท
5,000,000 บาท
1,800,000 บาท
12,304,900 บาท
5,760,000 บาท
7,700,000 บาท

