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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 40,240,800                

เครือรฐัออสเตรเลยี - แคนเบอรร์า 25,133,600                

ส านักนายกรฐัมนตรี 506,000                   

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 506,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 506,000                   

การเสริมสรา้งเกยีรตภูิมแิละคุณภาพบคุลากรภาครฐั 506,000                   

การบริหารจดัการดูแลนกัเรียนไทยในต่างประเทศ 506,000                   

งบลงทนุ 506,000                   

ครุภณัฑ์ 506,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 408,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องท าความรอ้นและความเยน็ พรอ้มติดต ัง้ 

แคนเบอรร์า เครือรฐัออสเตรเลยี ชดุ 1 408,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 97,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องไมโครคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลพรอ้ม

โปรแกรมปฏบิตัิการ แคนเบอรร์า เครือรฐัออสเตรเลยี เครื่อง 1 38,000                        

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงฐานขอ้มูลนกัเรียนทุนรฐับาลของส านกังาน

ผูดู้แลนกัเรียนในประเทศออสเตรเลยี แคนเบอรร์า เครือรฐัออสเตรเลยี ระบบ 1 59,400                        

กระทรวงการตา่งประเทศ 24,547,600                

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 24,547,600                

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 24,547,600                

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 24,547,600                

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 24,547,600                

งบด าเนินงาน 806,000                   

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 806,000                      

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าที่ดนิสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า 0 806,000                      

งบลงทนุ 23,741,600                

ครุภณัฑ์ 135,700                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 17,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊หมู่บูชา   แคนเบอรร์า เครือรฐัออสเตรเลยี ชดุ 2 17,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 20,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพม์ลัติฟงักช์ ัน่   แคนเบอรร์า เครือรฐั เครื่อง 1 20,700                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 98,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ ขนาดความจไุม่ต า่กวา่ 9.9 กโิลกรมั   

แคนเบอรร์า เครือรฐัออสเตรเลยี เครื่อง 1 64,400                        

รายการระดบัที1่: ไมโครเวฟ   แคนเบอรร์า เครือรฐัออสเตรเลยี เครื่อง 1 33,600                        

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 23,605,900                   

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 23,605,900                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการสถานเอกอคัรราชทูต

และท าเนียบเอกอคัรราชทูต ณ กรุงแคนเบอรร์า   แคนเบอรร์า เครือรฐั งาน 1 23,605,900                   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 80,000                     

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 80,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 80,000                     

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 80,000                     

รายงานแสดงแผนการจดัสรรงบประมาณไปจงัหวดั/ตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2562(มิตจิงัหวดั/ตา่งประเทศ(เมือง))

12000000 เครือรฐัออสเตรเลยี
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12000000 เครือรฐัออสเตรเลยี

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 80,000                     

งบลงทนุ 80,000                     

ครุภณัฑ์ 80,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 80,000                        

รายการระดบัที1่: เครี่องคอมพวิเตอร ์ แคนเบอรร์า  เครือรฐัออสเตรเลยี ชดุ 2 80,000                        

เครือรฐัออสเตรเลยี - ซิดนีย ์ 15,107,200                

ส านักนายกรฐัมนตรี 3,270,000                 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 3,270,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,270,000                 

การลงทนุทีไ่ดร้บัการส่งเสริม 3,270,000                 

การด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 3,270,000                 

งบด าเนินงาน 3,270,000                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,270,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังานเศรษฐกจิการลงทุน ณ นครซดินีย ์ 

 ประเทศออสเตรเลยี 0 3,270,000                    

กระทรวงการตา่งประเทศ 3,406,900                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 3,406,900                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 3,406,900                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,406,900                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,406,900                 

งบลงทนุ 3,406,900                 

ครุภณัฑ์ 3,406,900                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 146,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น   ซดินีย ์เครือรฐัออสเตรเลยี เครื่อง 1 24,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ   ซดินีย ์เครือรฐัออสเตรเลยี เครื่อง 3 36,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฟอกอากาศ   ซดินีย ์เครือรฐัออสเตรเลยี เครื่อง 2 85,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตป์ระจ าต าแหน่งของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ส่วน

ราชการระดบักงสุลใหญ่ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซดินีย ์  ซดินีย ์ คนั 1 3,000,000                    

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 189,700                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   ซดินีย ์เครือรฐั ชดุ 3 175,300                      

รายการระดบัที1่: เครื่องเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ต   ซดินีย ์เครือรฐัออสเตรเลยี เครื่อง 3 14,400                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 70,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร ์  ซดินีย ์เครือรฐัออสเตรเลยี เครื่อง 1 70,600                        

รฐัวิสาหกจิ 8,430,300                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 8,430,300                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 1,296,000                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบริการ 1,296,000                 

ค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั สรา้งรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 1,296,000                 

งบอดุหนุน 1,296,000                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 1,296,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน ราย 1 1,296,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าบา้นของส านกังานต่างประเทศ เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 ราย 1 1,296,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าบา้นส านกังานซดินีย ์ซดินีย ์เครือรฐั ราย 1 1,296,000                    
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12000000 เครือรฐัออสเตรเลยี

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,134,300                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 7,134,300                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 7,134,300                 

งบอดุหนุน 7,134,300                 

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,134,300                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 7,134,300                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2560 แห่ง 1 7,134,300                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานซดินีย ์ซดินีย ์เครือรฐั แห่ง 1 7,134,300                    


