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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น 53,308,500                

สหรฐัอเมริกา - วอชิงตนั 3,490,500                 

ส านักนายกรฐัมนตรี 1,521,700                 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 1,521,700                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครฐั 1,521,700                 

การเสริมสรา้งเกยีรตภูิมแิละคุณภาพบคุลากรภาครฐั 1,521,700                 

การบริหารจดัการดูแลนกัเรียนไทยในต่างประเทศ 1,521,700                 

งบลงทนุ 1,521,700                 

ครุภณัฑ์ 1,521,700                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 1,165,100                    

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างานพรอ้มที่ก ัน้ วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 10 450,000                      

รายการระดบัที1่: โตะ๊ท างาน วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 3 125,100                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 13 81,900                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงคท์รงสูง วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 1 7,300                         

รายการระดบัที1่: เกา้อี้รบัแขก วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 4 18,400                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้รบัแขกอเนกประสงค ์วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 1 4,000                         

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสารพรอ้มกญุแจลอ็ค วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตู ้ 8 130,400                      

รายการระดบัที1่: ตูเ้กบ็เอกสาร วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตู ้ 4 52,800                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของขนาดใหญ่ วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 7 44,100                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางของขนาดใหญ่พเิศษ วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 2 19,200                        

รายการระดบัที1่: ตูนิ้รภยัขนาดกลาง วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตู ้ 1 23,900                        

รายการระดบัที1่: ชัน้วางหนงัสอื วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ชดุ 3 22,800                        

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟา วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ชดุ 2 93,200                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊อเนกประสงค ์วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 4 40,000                        

รายการระดบัที1่: เกา้อี้อเนกประสงค ์วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ตวั 20 52,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 356,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพ ์แบบเลเซอร ์ชนิดขาวด า วอชงิตนั เครื่อง 7 110,600                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรส์  าหรบังานประมวลผลพรอ้ม

โปรแกรมปฏบิตัิการ วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา เครื่อง 9 203,400                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุก๊ส าหรบังานประมวลผลพรอ้ม

โปรแกรมปฏบิตัิการ วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 42,600                        

กระทรวงการคลงั 54,000                     

ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั 54,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 54,000                     

นโยบาย มาตรการดา้นการคลงัการเงนิและเศรษฐกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง 54,000                     

ตดิตาม จดัท า น าเสนอและท าความเขา้ใจในนโยบายและมาตรการดา้นการคลงั 

ระบบการเงนิ และเศรษฐกจิมหภาคและระหวา่งประเทศ 54,000                     

งบลงทนุ 54,000                     

ครุภณัฑ์ 54,000                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 54,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา (Laptop) ส านกังานที่

ปรึกษาเศรษฐกจิและการคลงั ประจ ากรุงวอชงิตนั วอชงิตนั ดซี ีสหรฐัอเมริกา ชดุ 1 54,000                        

กระทรวงการตา่งประเทศ 918,200                   

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 918,200                   

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

66000000 สหรฐัอเมริกา
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

66000000 สหรฐัอเมริกา

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 918,200                   

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 918,200                   

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 918,200                   

งบลงทนุ 918,200                   

ครุภณัฑ์ 918,200                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 612,500                      

รายการระดบัที1่: พดัลมระบายอากาศ   วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา เครื่อง 3 22,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดความชื้น วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา เครื่อง 3 30,000                        

รายการระดบัที1่: ตูส้าขาระบบโทรศพัทภ์ายใน   วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ระบบ 1 560,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 111,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   วอชงิตนั ชดุ 1 111,500                      

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 194,200                      

รายการระดบัที1่: โทรทศัน ์ขนาดไม่ต า่กวา่ 32 น้ิว   วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา เครื่อง 5 50,400                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีง   วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ชดุ 1 143,800                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 596,600                   

ส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 596,600                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 596,600                   

อ านวยการและบริหารจดัการดา้นการเกษตร 596,600                   

การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 100,000                   

งบลงทนุ 100,000                   

ครุภณัฑ์ 100,000                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 100,000                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบพกพา  กรุงวอชงิตนั ด.ีซ ี

ประเทศสหรฐัอเมริกา เครื่อง 2 100,000                      

สนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นการเกษตร 496,600                   

งบลงทนุ 496,600                   

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 496,600                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 496,600                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงพื้นที่อาคารที่ท  าการส านกังานที่ปรึกษา

การเกษตรต่างประเทศประจ ากรุงวอชงิตนั ด.ีซ ีประเทศสหรฐัอเมริกา แห่ง 1 496,600                      

กระทรวงพาณิชย์ 400,000                   

ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 400,000                   

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 400,000                   

ยทุธศาสตร ์ขอ้เสนอ และขอ้มลูสารสนเทศดา้นการพาณิชย์ 400,000                   

ศึกษา วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่เสนอแนะทา่ทใีนการปกป้องรกัษาผลประโยชนแ์ละการ

ด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 400,000                   

งบลงทนุ 400,000                   

ครุภณัฑ์ 400,000                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 400,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโซฟารบัแขก ส านกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศ ณ กรุง

วอชงิตนั วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ชดุ 1 246,000                      

รายการระดบัที1่: ชดุโตะ๊ท างาน ส านกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศ ณ กรุง

วอชงิตนั วอชงิตนั สหรฐัอเมริกา ชดุ 1 154,000                      

สหรฐัอเมริกา - นิวยอรก์ 26,826,400                
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

66000000 สหรฐัอเมริกา

ส านักนายกรฐัมนตรี 9,759,400                 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 9,759,400                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,759,400                 

การลงทนุทีไ่ดร้บัการส่งเสริม 9,759,400                 

การด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 9,759,400                 

งบด าเนินงาน 9,759,400                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,759,400                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าอาคารส านกังานเศรษฐกจิการลงทุน ณ นคร

นิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 0 9,759,400                    

กระทรวงการตา่งประเทศ 7,768,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 7,768,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 7,768,000                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,768,000                 

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 7,768,000                 

งบลงทนุ 7,768,000                 

ครุภณัฑ์ 6,042,800                    

ครุภณัฑส์ านกังาน 176,500                      

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา เครื่อง 2 21,600                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊กลม นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา ตวั 2 10,500                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊สีเ่หลีย่ม นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา ตวั 2 15,000                        

รายการระดบัที1่: โตะ๊รบัแขกไมส้กั นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา ตวั 2 67,000                        

รายการระดบัที1่: มู่ลีบ่งัแสง นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา อนั 6 62,400                        

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,600,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตป์ระจ าต าแหน่งของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ส่วน

ราชการระดบัเอกอคัรราชทูตของคณะผูแ้ทนถาวรไทย ณ นครนิวยอรก์ 

นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา คนั 1 4,000,000                    

รายการระดบัที1่: รถยนตส่์วนกลางของคณะผูแ้ทนถาวรไทย ณ นคร

นิวยอรก์ นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา คนั 1 1,600,000                    

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 62,500                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้ นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 41,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องปัน่ผสมอาหาร นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 21,100                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 203,800                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีนิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 72,000                        

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องขยายเสยีง นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา ชดุ 1 131,800                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 1,725,200                    

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,725,200                    

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารท าเนียบเอกอคัรราชทูตคณะ

ผูแ้ทนถาวรไทย ณ นครนิวยอรก์ นิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา งาน 1 1,725,200                    

รฐัวิสาหกจิ 9,299,000                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 9,299,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 9,299,000                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 9,299,000                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 9,299,000                 

งบอดุหนุน 9,299,000                 
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รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

66000000 สหรฐัอเมริกา

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 9,299,000                    

รายการระดบัที1่: ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน แห่ง 1 9,299,000                    

รายการระดบัที2่: ค่าเช่าอาคารส านกังาน เริ่มต ัง้แต่ปี 2562 - 2568 แห่ง 1 9,299,000                    

รายการระดบัที3่: ค่าเช่าอาคารส านกังานนิวยอรก์ นิวยอรก์ แห่ง 1 9,299,000                    

สหรฐัอเมริกา - ชิคาโก 908,300                   

กระทรวงการตา่งประเทศ 908,300                   

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 908,300                   

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 908,300                   

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 908,300                   

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 908,300                   

งบลงทนุ 908,300                   

ครุภณัฑ์ 908,300                      

ครุภณัฑส์ านกังาน 511,700                      

รายการระดบัที1่: โทรศพัทเ์คลือ่นที่   ชคิาโก สหรฐัอเมริกา เครื่อง 4 168,000                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้หอ้งประชมุ   ชคิาโก สหรฐัอเมริกา ตวั 36 259,200                      

รายการระดบัที1่: เกา้อี้ท  างาน   ชคิาโก สหรฐัอเมริกา ตวั 1 68,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องดูดฝุ่ น ชคิาโก สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 16,100                        

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 193,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องสแกนเนอร ์  ชคิาโก สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 59,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มอปุกรณ์   ชคิาโก ชดุ 2 76,600                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพม์ลัติฟงักช์ ัน่   ชคิาโก สหรฐัอเมริกา เครื่อง 4 57,600                        

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 166,500                      

รายการระดบัที1่: เตาอบและอุ่นอาหาร   ชคิาโก สหรฐัอเมริกา เครื่อง 2 39,100                        

รายการระดบัที1่: ไมโครเวฟ   ชคิาโก สหรฐัอเมริกา เครื่อง 2 26,000                        

รายการระดบัที1่: เครื่องซกัผา้   ชคิาโก สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 50,700                        

รายการระดบัที1่: เครื่องอบผา้   ชคิาโก สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 50,700                        

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 36,300                        

รายการระดบัที1่: โคมไฟระยา้   ชคิาโก สหรฐัอเมริกา โคม 1 36,300                        

สหรฐัอเมริกา - ลอสแอนเจลสิ 22,083,300                

ส านักนายกรฐัมนตรี 1,590,800                 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 1,590,800                 

แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ) 1,590,800                 

รายการค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธภิาพและมลูค่าเพิม่ของภาคการผลติ 

บริการ การคา้ และการลงทนุ 1,590,800                 

การด าเนินงานบคุลากรเพือ่ส่งเสริมการลงทนุ 1,590,800                 

งบด าเนินงาน 1,590,800                 

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,590,800                    

รายการระดบัที1่: ค่าเช่าบา้นส านกังานเศรษฐกจิการลงทุน ณ นคร

ลอสแอนเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมริกา 0 1,590,800                    

กระทรวงการตา่งประเทศ 1,419,000                 

ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 1,419,000                 

แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลก และสรา้งความเป็น

หุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 1,419,000                 

โครงการภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,419,000                 
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หน่วย : บาท

รายการ หน่วยนับ ปริมาณ งบประมาณ

66000000 สหรฐัอเมริกา

ภารกจิทมีประเทศไทยเพือ่เสริมสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 1,419,000                 

งบลงทนุ 1,419,000                 

ครุภณัฑ์ 945,600                      

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 654,100                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มการด์จอ   ลอสแอนเจลสิ ชดุ 2 141,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์   ลอสแอนเจลสิ ชดุ 6 235,800                      

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊พรอ้มอปุกรณ์   ลอสแอนเจลสิ

 สหรฐัอเมริกา ชดุ 2 97,200                        

รายการระดบัที1่: เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ขา่ย   ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 68,400                        

รายการระดบัที1่: เครื่องพมิพเ์ลเซอรข์าว-ด า   ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมริกา เครื่อง 2 94,400                        

รายการระดบัที1่: แท็ปแลต็พรอ้มอปุกรณ์   ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมริกา ชดุ 1 16,500                        

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 291,500                      

รายการระดบัที1่: ชดุเครื่องเสยีง   ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมริกา ชดุ 2 155,200                      

รายการระดบัที1่: โทรทศันส์ ีขนาดไม่ต า่กวา่ 82 น้ิว พรอ้มลอ้เลือ่น   

ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมริกา เครื่อง 1 136,300                      

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 473,400                      

ค่าปรบัปรุงอาคารที่ท  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 473,400                      

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารที่ท  าการสถานกงสุลใหญ่ ณ 

นครลอสแอนเจลสิ ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมริกา งาน 1 473,400                      

กระทรวงพาณิชย์ 16,000,000                

กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 16,000,000                

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 16,000,000                

การพฒันาและส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 16,000,000                

ด าเนินภารกจิในต่างประเทศ 16,000,000                

งบลงทนุ 16,000,000                

ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 16,000,000                   

รายการระดบัที1่: ค่าปรบัปรุงและตกแต่งส านกังาน ส านกังานส่งเสริมการคา้

ในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลสิ ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมริกา แห่ง 1 16,000,000                   

รฐัวิสาหกจิ 3,073,500                 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 3,073,500                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 3,073,500                 

การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วตลาดต่างประเทศ 3,073,500                 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 3,073,500                 

งบลงทนุ 3,073,500                 

ครุภณัฑ์ 3,073,500                    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,073,500                    

รายการระดบัที1่: รถนัง่ส่วนกลาง ลอสแอนเจลสิ สหรฐัอเมริกา คนั 1 3,073,500                    


