กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

427,941,200 บาท
371,884,300 บาท

1. วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรทีเ่ ป็ นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายด้านการท่องเทีย่ ว กีฬา
และนันทนาการสู่การปฏิบตั อิ ย่างมีเอกภาพ
2. พันธกิจ
1. จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายทีส่ ามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบาย
ไปสู่การปฏิบตั ิ
2. กาหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ ว กีฬา
และนันทนาการให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ เป็ นศูนย์กลางขับเคลือ่ นนโยบาย และยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างบรรลุผล
3. กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา 4. พัฒนาโครงสร้าง อัตรากาลัง ระบบงาน วางแผน
การจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้มศี กั ยภาพในการบริหารงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็ นศูนย์ขอ้ มูลกกลางเพือ่ สนับสนุนการบริหารงาน
ของกระทรวง และให้บริการแก่หน่ วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดาเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว กีฬา
และนันทนาการทุกภาคส่วนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั ในการใช้จ่ายงบประมาณ
1. นโยบาย/แผน และการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการการท่องเทีย่ วแห่งชาติและแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติประสบความสาเร็จในทางปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายทีก่ าหนด
2. ระบบงาน ระบบดิจทิ ลั และการบริหารบุคคลมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถบริหาร
และเพิม่ ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน
3. ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ วและกีฬาระดับประเทศ เพือ่ ให้สามารถ
เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วและกีฬาของประเทศ

4. เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จาแนกตามแหล่งเงิน
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
ตัวชี้วดั
รวมทัง้ สิ้น

หน่ วยนับ
ล้านบาท

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้ าหมายของตัวชี้วดั
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
427.9412
371.8843
373.3968
374.5845
350.0366
427.9412
371.8843
373.3968
374.5845
350.0366
-

รวมเงินงบประมาณ
รวมเงินนอกงบประมาณ
1. ขับเคลือ่ นนโยบาย/แผน ด้านการกีฬา
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:หน่วยงานในสังกัด
ดาเนินงานตามนโยบาย แผน ด้านการกีฬา
สาเร็จ

ล้านบาท
ล้านบาท

ร้อยละ

85

90

90

95

95

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
2. ขับเคลือ่ นนโยบาย/แผน ด้านการท่องเที่ยว
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
- ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ:หน่วยงานในสังกัด
ดาเนินงานตามนโยบาย แผนด้านการ
ท่องเทีย่ วสาเร็จ

ล้านบาท
ล้านบาท

192.3898
-

184.4473
-

168.9306
-

155.0532
-

155.0622
-

ร้อยละ

85

90

90

95

95

เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

ล้านบาท
ล้านบาท

235.5514
-

187.4370
-

204.4662
-

219.5313
-

194.9744
-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตัง้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน
1. แผนงานพื้นฐาน

371,884,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

187,437,000 บาท
184,447,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
แผนงานพื้นฐาน
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน
ด้านการท่องเทีย่ ว
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน
ด้านการกีฬา
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
รายการ
8
4

ปี 2561
24.6391
14.8493

หน่วย : ล้านบาท
ปี งบประมาณ
เงินนอก
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564- จบ งบประมาณ
29.0888
27.8265
0.8856
15.2114
27.8265
0.8856
-

4

9.7898

13.8774

8

24.6391

29.0888

27.8265

0.8856

เหตุผลความจาเป็ นในการตัง้ งบประมาณผูกพันข้ามปี
1. แผนงานพื้นฐาน
1. เป็ นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายทีต่ อ้ งดาเนินการต่อเนื่อง จานวน 7 รายการ เป็ นเงิน 24,417,700 บาท
2. เป็ นรายการทีต่ อ้ งดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 221,400 บาท

-

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทัง้ สิ้น
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน
ด้านการท่องเทีย่ ว
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน
ด้านการกีฬา

งบดาเนิ นงาน
101.5699
91.7801

งบลงทุน
35.3748
6.9543

งบรายจ่าย
งบเงินอุดหนุ น
7.6587
7.6587

91.7801

6.9543

7.6587

81.0439

187.4370

9.7898

28.4205

-

146.2370

184.4473

9.7898

28.4205

-

146.2370

184.4473

งบรายจ่ายอืน่
227.2809
81.0439

รวม
371.8843
187.4370

8. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
187,437,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว
187,437,000 บาท
วัตถุประสงค์ :
แปลงนโยบายระดับชาติดา้ นการท่องเทีย่ วเป็ นแผนแม่บทและแผนปฏิบตั ริ าชการ รวมถึงกาหนดนโยบาย
ศึกษาวิเคราะห์ จัดทา และพัฒนายุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ ว เร่งรัด ติดตามผลการดาเนินงาน
และประสานงานความช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ใน
และต่างประเทศ พร้อมทัง้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารรองรับการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทา ส่งเสริมการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
สูก่ ารปฏิบตั ิ และติดตามประเมินผล
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบตั กิ าร ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

งบดาเนิ นงาน
91.7801
85.5501
6.2300

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
6.9543
7.6587
81.0439
0.7904
7.6587
70.1785
6.1639

-

10.8654

รวม
187.4370
164.1777
23.2593

8.1.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โครงการ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการทีด่ าเนินงานสาเร็จ
31
14
15
17
19
ตามแผนทีก่ าหนด
เชิงปริมาณ : จานวนระบบงานเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและบุคลากรได้รบั การพัฒนา
เชิงคุณภาพ : การดาเนินโครงการสาเร็จวัตถุประสงค์
ทีก่ าหนดไว้
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนินงานเป็ นไป
ตามแผนปฏิบตั งิ าน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ระบบ

( 12 )
5

7

7

8

8

ร้อยละ

(3)
80

90

90

90

95

ร้อยละ

( 35 )
100

100

100

100

100

ร้อยละ

( 40 )
100

100

100

100

100

( 20 )

ตัวชี้วดั /
แหล่งเงิน
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
แผน
แผน
แผน

ล้านบาท

งบประมาณ
ปี 2560
ปี 2561
แผน
แผน
(ผล)*
235.5514 187.4370

204.4662

219.5313

194.9744

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

235.5514
92.6643
4.3621
8.8095
129.7155
-

204.4662
94.3929
7.6587
102.4146
-

219.5313
107.2580
7.6587
104.6146
-

194.9744
80.5871
7.6587
106.7286
-

หน่ วยนับ

187.4370
91.7801
6.9543
7.6587
81.0439
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
184,447,300 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา
184,447,300 บาท
วัตถุประสงค์ :
แปลงนโยบายระดับชาติดา้ นการกีฬาเป็ นแผนแม่บทและแผนปฏิบตั ริ าชการ กาหนดนโยบายรวมถึงศึกษา
วิเคราะห์ จัดทา และพัฒนายุทธศาสตร์ดา้ นการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดาเนินงาน และประสาน
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จาแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย
หน่วย:ล้านบาท
กิจกรรม
งบดาเนิ นงาน
9.7898
9.7898

รวมทัง้ สิ้น
1. จัดทา ส่งเสริมการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการกีฬา
สูก่ ารปฏิบตั ิ และติดตามประเมินผล

งบรายจ่าย
งบลงทุน งบเงินอุดหนุ น งบรายจ่ายอืน่
28.4205
146.2370
28.4205
146.2370

รวม
184.4473
184.4473

8.2.1.2 เป้ าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จาแนกตามแหล่งเงิน
งบประมาณ
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**
ตัวชี้วดั /
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หน่ วยนับ
แหล่งเงิน
แผน
แผน
แผน
แผน
แผน
(ผล)*
โครงการ
เชิงปริมาณ : จานวนโครงการทีด่ าเนินงานสาเร็จ
4
6
8
9
10
ตามแผนทีก่ าหนด
เชิงคุณภาพ : การดาเนินโครงการสาเร็จวัตถุประสงค์
ทีก่ าหนดไว้
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดาเนินงานเป็ นไป
ตามแผนปฏิบตั งิ าน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตามแผน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวมทัง้ สิ้น
เงินงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
เงินนอกงบประมาณ

ร้อยละ

(2)
80

90

90

95

95

ร้อยละ

( 50 )
100

100

100

100

100

ร้อยละ

( 50 )
100

100

100

100

100

ล้านบาท

(5)
192.3898

184.4473

168.9306

155.0532

155.0622

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

192.3898
11.2072
26.6970
154.4856
-

184.4473
9.7898
28.4205
146.2370
-

168.9306
13.8774
155.0532
-

155.0532
155.0532
-

155.0622
155.0622
-

* ผลการดาเนินงานของปี งบประมาณ 2560 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั้ งบประมาณในปี 2561 ทีจ่ ะมีผลให้ตอ้ งดาเนินการต่อเนื่องถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.1.1 เงินเดือน
(1) อัตราเดิม 427 อัตรา
(2) เงินประจาตาแหน่ง
(3) เงิน พ.ส.ร.
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1.2 ค่าจ้างประจา
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจา) 74 อัตรา
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง 5 อัตรา
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

203,979,800 บาท
196,043,000
187,420,600
166,771,700
148,213,100
7,585,200
247,800
10,458,000
99,600
168,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,648,900
20,612,900
36,000
8,622,400
8,622,400
8,622,400
7,936,800
7,936,800
7,936,800
5,799,600
1,831,200
306,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(4) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
(7) ค่ารับรองและพิธีการ
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(9) วัสดุสานักงาน
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว
(12) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ทีน่ งั ่ ดีเซล ส่วนกลาง 4 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 7 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

187,437,000 บาท
91,780,100
71,585,200
56,735,900
11,000,000
3,050,000
3,719,600
8,904,000
15,533,300
5,385,000
500,000
6,000
3,400,000
1,900,000
150,000
140,000
480,000
288,000
2,280,000
555,600
4,365,600
4,365,600
2,063,600
873,200
873,200
555,600

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,420,200 บาท

8,261,500
8,261,500
1,652,300
1,652,300
1,420,200
1,420,200
2,116,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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12,652,100 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ทีน่ งั ่ ดีเซล ส่วนภูมภิ าค เริ่มตัง้ แต่ปี 2559 55 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถนัง่ ส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2564 - 2565 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่านา้ ประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)

81,675,000
81,675,000
16,335,000
12,652,100
12,652,100
12,652,100
27,383,700

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
221,400 บาท

1,992,600
1,992,600
221,400
442,800
442,800
885,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
20,194,900
9,830,000
918,100
4,584,500
4,862,300
6,954,300
6,954,300
6,954,300
692,000
692,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

32,400 บาท

(1.2) ชุดโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ผู ้บริหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรู
พ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด

20,600 บาท

(1.3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

420,000 บาท

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
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(1.4) เก้าอี้นงั ่ ปฏิบตั งิ าน แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 5 ตัว

27,000 บาท
72,000 บาท

(1.5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง
(1.6) เครื่องฟอกอากาศ แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

60,000 บาท

(1.7) ชุดโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 4 ชุด
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 50 รายการ (รวม 95 หน่วย)

60,000 บาท
4,807,500 บาท
4,807,500 บาท
96,000 บาท

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง
(1.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

17,000 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานสานักงาน แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

32,000 บาท

(1.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตัง้ มาจากโรงงาน (OEM)
ทีม่ ลี ขิ สิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 8 ชุด

30,400 บาท

(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง

7,900 บาท
16,000 บาท

(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) ตาบลวัด
ใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

7,900 บาท

(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ตาบลวัดใหม่
อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

12,000 บาท

(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง

16,000 บาท

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
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(1.11) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตาบลนาชะอัง อาเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง

4,300 บาท

(1.12) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 KVA ตาบลนาชะอัง อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 3 เครื่อง

17,400 บาท

(1.13) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลนา้ รึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.14) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลถนนขาด อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.15) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง

16,000 บาท
16,000 บาท

(1.16) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา Network แบบที่ 1 (33
หน้าต่อนาที) ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง
(1.17) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1
เครื่อง

16,000 บาท

(1.18) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลชัยจุมพล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 เครื่อง

32,000 บาท

(1.19) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ตาบลชัยจุมพล อาเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เครื่อง

5,800 บาท
16,000 บาท

(1.20) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู 1 เครื่อง
(1.21) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 4 เครื่อง

23,200 บาท
32,000 บาท

(1.22) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เครื่อง
16,000 บาท
(1.23) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลดอนกายาน อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง
(1.24) สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทัวไป
่ ตาบลดอนกายาน อาเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง

3,100 บาท

(1.25) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.26) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานสานักงาน ตาบลรูสะมิแล อาเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง

16,000 บาท
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(1.27) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง

4,300 บาท

(1.28) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลคลองคะเชนทร์ อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.29) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ตาบลคลองคะเชนทร์ อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 1 เครื่อง

9,600 บาท

(1.30) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ตาบลคลองคะเชนทร์ อาเภอเมือง
พิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 5 เครื่อง

29,000 บาท

(1.31) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง

32,000 บาท

(1.32) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 10 เครื่อง

58,000 บาท

(1.33) สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทัวไป
่ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง

6,200 บาท

(1.34) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลธงชัย อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.35) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลแม่คามี อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.36) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา
ตาบลแม่คามี อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง

9,600 บาท

(1.37) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 1 เครื่อง

5,800 บาท

(1.38) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.39) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 4 เครื่อง

23,200 บาท

(1.40) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลท่าหิน อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.41) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา Network แบบที่ 1 (33
หน้าต่อนาที) ตาบลท่าหิน อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง

16,000 บาท

(1.42) เครื่องสารองไฟฟ้ า ขนาด 1 kVA ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง 1 เครื่อง

5,800 บาท
16,000 บาท

(1.43) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง
(1.44) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 19 นิ้ว)
ตาบลหลักสาม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง
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(1.45) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา Network แบบที่ 1 (33
หน้าต่อนาที) แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1
เครื่อง

16,000 บาท

(1.46) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

12,000 บาท

(1.47) เครื่องพิมพ์แบบพกพา ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

20,000 บาท

(1.48) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 แขวงวัด
โสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง

115,000 บาท

(1.49) อุปกรณ์จดั เก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3 แขวงวัดโสมนัส
เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

850,000 บาท

(1.50) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,970,000 บาท
23,400 บาท
23,400 บาท

(1.1) ตูเ้ ย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

9,400 บาท

(1.2) เครื่องทานา้ ร้อน แบบต่อท่อประปา ขนาด 1 ก๊อก แขวงวัดโสมนัส เขต
ป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

14,000 บาท

(1.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080
พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง

75,000 บาท
75,000 บาท
39,000 บาท

36,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens แขวงวัดโสมนัส เขตป้ อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1,356,400 บาท
1,356,400 บาท

(1.1) กล้องวงจรปิ ดชนิดไอพี (8จุด) ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

313,400 บาท

(1.2) กล้องวงจรปิ ดชนิดไอพี (6จุด) ตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัด
กาฬสินธุ ์ 1 ชุด

219,400 บาท
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(1.3) กล้องวงจรปิ ดชนิดไอพี (6จุด) ตาบลลาภู อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 1 ชุด

227,400 บาท

(1.4) กล้องวงจรปิ ดชนิดไอพี (8จุด) ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอเมือง
ประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 ชุด

281,400 บาท

(1.5) กล้องวงจรปิ ดชนิดไอพี (4จุด) ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด

141,400 บาท

(1.6) กล้องวงจรปิ ดชนิดไอพี (4จุด) ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมืองลาปาง จังหวัด
ลาปาง 1 ชุด
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) ค่าสมาชิกองค์การท่องเทีย่ วโลก (WTO)
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเทีย่ วอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)
3) เงินอุดหนุนสานักงานประสานการท่องเทีย่ วลุม่ แม่นนา้ โขง GMS (MTCO)
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเทีย่ วแห่งชาติ

173,400 บาท
7,658,700
7,658,700
6,025,200
1,089,000
544,500
81,043,900
20,984,000
595,000
10,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจากระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)

1,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาระบบฐานข้อมูลผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั ริ าชการ

832,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว
และกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT

2,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว
ตามกรอบความร่วมมือ GMS

4,137,500 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว
ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน
9) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเทีย่ วและกีฬา

8,000,000 บาท
10,830,000 บาท
800,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทางานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)
11) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

2,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

1,800,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเทีย่ วสาหรับผูบ้ ริหารระดับสู งและ
ระดับกลาง

4,442,000 บาท
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14) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเทีย่ วโลก
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขยายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสานักงาน
การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดทัวประเทศ
่
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
17) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
18) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ปี ท่ี 1

2,000,000 บาท
855,000 บาท
1,086,000 บาท
3,113,700 บาท
1,685,000 บาท

19) ค่าใช้จ่ายปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา สู่แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมภายใต้ภารกิจของ
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

1,383,000 บาท

20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลการท่องเทีย่ วและกีฬาระดับกระทรวง
ระยะที่ 3

3,000,700 บาท

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา
1. งบดาเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) รายการไม่ผูกพัน
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ทีน่ งั ่ ดีเซล ส่วนกลาง 3 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ

184,447,300 บาท
9,789,800 บาท
9,789,800 บาท
บาท
416,900 บาท
3,274,200
3,274,200
1,547,600
654,800
654,900
416,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
532,900 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 10 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2557 - 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 8 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ทีน่ งั ่ ดีเซล ส่วนภูมภิ าค 24 คัน
งบประมาณทัง้ สิ้น
เงินนอกงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ปี 2558 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2559 ตัง้ งบประมาณ

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

8,562,000
8,562,000
4,604,500
1,712,300
1,712,300
532,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,824,000 บาท

9,442,000
9,442,000
944,200
1,888,400
1,824,000
1,824,000
2,961,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,016,000 บาท

35,640,000
35,640,000
3,564,000
7,128,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สานักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สานักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 26 รายการ (รวม 30 หน่วย)

7,016,000 บาท
7,016,000 บาท
10,916,000 บาท
28,420,500
28,420,500
1,139,700
390,200
390,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(1.1) ตูเ้ ก็บเอกสารแบบกระจก 2 บาน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ตู ้

6,000 บาท

(1.2) ตูเ้ หล็ก 2 บาน ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 1 ตู ้

5,500 บาท

(1.3) เก้าอี้ทางานระดับ 7 ตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1
ตัว

5,000 บาท

(1.4) โต๊ะทางานระดับ 7 ตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1
ตัว

7,500 บาท

(1.5) เก้าอี้ทางานระดับ 8 ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1
ตัว

8,500 บาท

(1.6) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง

18,000 บาท

(1.7) เก้าอี้ทางานระดับ 3-6 ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 2 ตัว
(1.8) โต๊ะหมูบ่ ูชา ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

6,400 บาท

(1.9) ตูเ้ หล็ก 2 บาน ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1
ตู ้
(1.10) เก้าอี้ทางานระดับ 8 ตาบลถนนขาด อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 1 ตัว
(1.11) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
ตาบลถนนขาด อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

8,500 บาท
5,500 บาท
8,500 บาท
18,000 บาท
8,500 บาท

(1.12) โต๊ะหมูบ่ ูชา ตาบลลาภู อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด
(1.13) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง
(1.14) ตูเ้ หล็ก 2 บาน ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 ตู ้
(1.15) ตูเ้ หล็ก 4 ลิ้นชัก ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2 ตู ้

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

18,000 บาท
5,500 บาท
15,800 บาท
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15,800 บาท
(1.16) ตูเ้ หล็ก 4 ลิ้นชัก ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 2 ตู ้
(1.17) ตูเ้ หล็ก 2 บาน ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 1 ตู ้

5,500 บาท

(1.18) เก้าอี้ทางานระดับ 7 ตาบลคลองคะเชนทร์ อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัด
พิจติ ร 1 ตัว

5,000 บาท

(1.19) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที
ตาบลคลองคะเชนทร์ อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 1 เครื่อง

120,000 บาท

(1.20) โต๊ะทางาน ระดับ 7 ตาบลคลองคะเชนทร์ อาเภอเมืองพิจติ ร จังหวัด
พิจติ ร 1 ตัว
(1.21) ตูเ้ หล็ก 2 บาน อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ตู ้

7,500 บาท

(1.22) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทยี ู ตาบลคลองขุด อาเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล 1 เครื่อง

5,500 บาท
32,400 บาท

18,000 บาท
(1.23) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง
(1.24) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง

14,000 บาท
5,500 บาท

(1.25) ตูเ้ หล็ก 2 บาน ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ตู ้
(1.26) ตูเ้ หล็ก 4 ลิ้นชัก ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 2
ตู ้
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

15,800 บาท
119,500 บาท
119,500 บาท

(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 1 เครื่อง

13,000 บาท

(1.2) ตูเ้ ย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 1 ตู ้

19,000 บาท

(1.3) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 1 เครื่อง

12,000 บาท

(1.4) คูลเลอร์นา้ ร้อน-นา้ เย็น ขนาด 2 ก๊อก ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอ
เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 เครื่อง

7,500 บาท

(1.5) เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอเมือง
ประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 เครื่อง

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

13,000 บาท
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(1.6) คูลเลอร์นา้ ร้อน-เย็น ขนาด 2 ก๊อก ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู 1 เครื่อง

7,500 บาท

(1.7) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 1 เครื่อง

9,500 บาท

(1.8) เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง

12,000 บาท

(1.9) เครื่องทานา้ ร้อน-นา้ เย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ตาบลในเมือง อาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

26,000 บาท
145,000 บาท
145,000 บาท

(1.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x
1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1
เครื่อง

27,000 บาท

(1.2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x
1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว ตาบลธานี อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1
เครื่อง

13,000 บาท

(1.3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x
1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2 เครื่อง

30,000 บาท

(1.4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x
1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
1 เครื่อง

30,000 บาท

9,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 16 ล้าน
พิกเซล ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตัว
(1.6) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจติ อล ความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 16 ล้าน
พิกเซล ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 ตัว

9,000 บาท

(1.7) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x
1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว 1 เครื่อง
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 1 ล้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 20 หน่วย)

27,000 บาท

(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ตาบลท่ามะขาม
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 เครื่อง

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

485,000 บาท
485,000 บาท
15,000 บาท
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(1.2) เครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพงกลางแจ้ง ตาบลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์
จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 ชุด

35,000 บาท

(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพงกลางแจ้ง ตาบลนาชะอัง อาเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง

35,000 บาท

(1.4) เครื่องขยายเสียงพร้อมลาโพงกลางแจ้ง ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 1 ชุด

35,000 บาท

(1.5) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ตาบลรังสิต อาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง

15,000 บาท

(1.6) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์หอ้ งประชุม ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอ
เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 ชุด

35,000 บาท

(1.7) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ ตาบลคลองคะเชนทร์ อาเภอ
เมืองพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร 1 ชุด

50,000 บาท

(1.8) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

50,000 บาท

(1.9) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์หอ้ งประชุม ตาบลธงชัย อาเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

35,000 บาท

(1.10) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์หอ้ งประชุม ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมือง
ลาปาง จังหวัดลาปาง 1 ชุด

35,000 บาท

(1.11) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ ตาบลบ่อแฮ้ว อาเภอเมือง
ลาปาง จังหวัดลาปาง 1 ชุด

50,000 บาท

(1.12) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ตาบลท่าเกษม
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 4 เครื่อง

30,000 บาท

(1.13) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ตาบลดาวเรือง
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2 เครื่อง

15,000 บาท

(1.14) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ ตาบลประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอ
เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 1 ชุด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดลาปาง ตาบลบ่อแฮ้ว
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 แห่ง

50,000 บาท
27,280,800 บาท
18,000,000 บาท
6,000,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ตาบลมะอึ
อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

6,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดอุทยั ธานี ตาบลอุทยั
ใหม่ อาเภอเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 1 แห่ง
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่นทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

6,000,000 บาท

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

3,301,500 บาท
3,301,500 บาท
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(1.1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดตาก
ตาบลนา้ รึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง

250,000 บาท
1,151,500 บาท

(1.2) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
พิษณุโลก ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
(1.3) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอื่น สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดระนอง
ตาบลบางริ้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10
ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสานักงานสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดลพบุรี
ตาบลทะเลชุกศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

1,900,000 บาท
1,389,000 บาท
1,389,000 บาท

989,000 บาท
200,000 บาท

(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสานักงานสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดชลบุรี
ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
(1.3) ค่าปรับปรุงอาคารสานักงาน สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดตาก
ตาบลนา้ รึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตา่ กว่า 10 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

200,000 บาท
4,590,300 บาท
4,590,300 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้างอื่น สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ ์ ตาบล
กาฬสินธุ ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์ 1 แห่ง

1,010,000 บาท

(1.2) ค่าก่อสร้างอื่น สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

729,000 บาท

(1.3) ค่าก่อสร้างอื่น สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดปัตตานี ตาบลรูสะ
มิแล อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง

570,000 บาท

(1.4) ค่าก่อสร้างอื่น สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสงขลา ตาบลบ่อ
ยาง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

1,963,000 บาท

(1.5) ค่าก่อสร้างอื่น สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดนครพนม ตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

318,300 บาท
146,237,000 บาท
6,312,600 บาท
115,080,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานสานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัด
8,910,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ
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4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพือ่ กระตุน้ การท่องเทีย่ ว
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามเเผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ปี ท่ี 1
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2562 – 2564)

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

11,000,000 บาท
1,685,000 บาท
3,248,800 บาท

16/22

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ระดับสูงขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการสนับสนุ นการบูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อ
เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาการท่องเทีย่ วประจาเขตพัฒนาการ
ท่องเทีย่ ว

142,603,900 บาท

142,603,900 บาท
13,200,000 บาท
9,082,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายท่องเทีย่ วโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ Digital Tourism (DT)
4) ค่าใช้จ่ายสาหรับรวบรวมข้อมูลสถิตแิ ละรายได้ดา้ นการท่องเทีย่ ว
5) ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดทาบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเทีย่ ว
6) ค่าใช้จ่ายสาหรับติดตามและประเมินผลการเก็บข้อมูลอ่านค่าสถิตดิ า้ นการท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทย

14,652,000
38,260,000
23,002,000
8,640,000

บาท
บาท
บาท
บาท

5,971,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดทาตัวชี้วดั ภาวะเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและสารวจทัศนคติและ
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่าวชาติทเ่ี ดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
8) ค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่ วทะเลและชายหาด Sea Sun Sand (Sea Sun Sand Tourism
Economics Competitiveness)

5,309,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทางานร่วมกัน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งกลไกการ
ขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วของหน่วยธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของเขต
พัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรมล้านนา จังหวัดเชียงราย

1,484,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลือ่ นคลัสเตอร์ทอ่ งเทีย่ วกลุม่
อารยธรรมล้านนา โดยเน้นการเชื่อมโยงการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคชุมชนในการทางานร่วมกันเชิงบูรณาการ จังหวัดลาปาง

907,000 บาท

1,404,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเส้นทางท่องเทีย่ วเชื่อมโยงกลุม่ จังหวัดในเขตพัฒนาการการ
ท่องเทีย่ วฝัง่ ทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) จังหวัดชลบุรี
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเทีย่ วโดยชุมชน (CBT) ของเขต
พัฒนาการท่องเทีย่ วอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

2,648,300 บาท
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5,122,600 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคลัสเตอร์ทอ่ งเทีย่ ว (Tourism Cluster) เขตพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วอารยธรรมอีสานใต้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเทีย่ ว
และเชื่อมโยงการทางานแบบบูรณาการ จังหวัดนครราชสีมา
14) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนปรับใช้แหล่งท่องเทีย่ วด้านวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ คุณค่า
ทางการท่องเทีย่ ว จังหวัดเลย

2,451,000 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการจัดการวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ ว
สาหรับชุมชน จังหวัดเลย

2,621,000 บาท

16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตมรดกโลกด้าน
วัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย

3,600,000 บาท
2,700,000 บาท

17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาสุดยอดเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงผจญภัยในเขตพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วอารยธรรมล้านนา (The Ultimate Lanna Adventure) จังหวัดพะเยา
18) ค่าใช้จ่ายในการเพิม่ มูลค่าการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น โดยเครือข่ายประชารัฐ
จังหวัดสุโขทัย

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

1,550,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมัน่ แก่
นักท่องเที่ยว
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายในการอานวยการแก้ไขปัญหานักท่องเทีย่ วถูกหลอกลวงและช่วยเหลือ
นักท่องเทีย่ ว
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเทีย่ ว
3) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพือ่ แก้ไขปัญหานักท่องเทีย่ ว
4) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ วในเขตพื้นทีเ่ มืองชายแดน
5) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วทางนา้
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชื่อมโยง CLMV
7) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (Sports Tourism)
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทามาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเทีย่ วของไทย
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท่องเทีย่ วสีเขียวแหล่งท่องเทีย่ วตามโครงการพระราชดาริ ใน
เขตพัฒนาการท่องเทีย่ วอารยธรรม ล้านนา จังหวัดเชียงราย

166,019,500 บาท

166,019,500 บาท
54,262,300 บาท
6,700,000 บาท
6,875,600 บาท
5,119,000
4,441,500
2,797,000
11,878,700

บาท
บาท
บาท
บาท

3,504,000 บาท
2,050,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเส้นทางการท่องเทีย่ ว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุงเชียงรุง้ -เชียงของ) จังหวัดเชียงราย

6,108,600 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม ว่าย ปัน่ วิง่ เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วฝัง่
ทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดชุมพร

4,207,500 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการการ
ท่องเทีย่ วเมืองเก่าภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา สตูล จังหวัดภูเก็ต
13) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอันดามันฮาลาลเพือ่ การท่องเทีย่ ว จังหวัดกระบี่
14) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอยุธยามาราธอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5,900,000 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism
ครัง้ ที่ 4
16) ค่าใช้จ่ายในการเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Tourism Forum (ATF
2018) ครัง้ ที่ 37 และการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วตามเส้นทางอนุรกั ษ์ (ปัน่ รักษ์พกั 4 เมือง)
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Satun Geopark Fossil Festival จังหวัดสตูล

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

2,933,300 บาท
2,000,000 บาท
14,225,000 บาท
29,545,000 บาท
972,000 บาท
2,500,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ระดับสูงขึ้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ

13,004,200 บาท

13,004,200 บาท
3,038,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายเพือ่ เสริมสร้างความเชื่อมันต่
่ อเหตุการณ์ภยั พิบตั ติ ่างๆ จังหวัดเชียงใหม่
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมอาสาสมัครเพือ่ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วชายฝัง่
ทะเล จังหวัดเพชรบุรี

1,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเทีย่ วชุมชน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

952,400 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการจัดการวัฒนธรรมเพือ่ การ
ท่องเทีย่ ว จังหวัดหนองคาย

3,932,500 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วในเขตพัฒนาการท่องเทีย่ วฝัง่
ทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง

3,205,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถชี ุมชนเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเศรษฐกิจพอเพียงและ
วัฒนธรรม จังหวัดอ่างทอง

375,600 บาท

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตดีข้ นึ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้เป็ นฐาน
กระจายรายได้และการสร้างงาน
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน จังหวัดจันทบุรี
2) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี

26,926,500 บาท

26,926,500 บาท
14,926,500 บาท
12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตดีข้ นึ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุทร
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมมหกรรมอาหารเพือ่ การท่องเทีย่ วสู่ระดับนานาชาติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24,000,000 บาท

24,000,000 บาท
24,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตดีข้ นึ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวมรดกโลก
1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วมรดกโลก
ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

20,000,000 บาท

20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความ
เป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวิตดีข้ นึ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

19,280,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การตลาด จังหวัดหนองคาย

19,280,000 บาท
19,280,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามงบรายจ่าย
เป้ าหมาย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ระดับสูงขึ้น
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
โครงการ : กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
1. งบรายจ่ายอื่น
1) สนับสนุนโครงการทีผ่ า่ นเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

สำนั กงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเทีย
่ วและกีฬำ

20,000,000 บาท

20,000,000 บาท
15,000,000 บาท
5,000,000 บาท
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