
งบประมาณ 11,000,000  บาท

หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชนี

กิจกรรม เปาหมาย หนวยวัด

1.สงเสริมความรวมมือในการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว

องทองถิ่นและชุมชุนในกลุมจังหวัด   (4 วัน  /4 ครั้ง)

 -คาอาหารสําหรับผูเขารวมโครงการ   60 คน

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการ  60 คน

 -คาเดินทางเหมาจาย จํานวน 60 คน ๆละ 400 บาท  ( 4 ครั้ง) 60 คน

 - คาเชาที่พักจํานวน 60 คน เฉลี่ยคนละ 500 บาท จํานวน 3 คืน  (4 ครั้ง) 60 คน

 -คาเชาสถานที่  5,000  บาทตอวัน จํานวน 4 วัน (4 ครั้ง) 16 วัน

 -คาจางเหมารถศึกษาดูงาน 2 วันๆละ 20,000 บาท ( 4 ครั้ง ) 8 วัน

 -คาวัสดุและจัดทําเอกสารครั้งละ 60,000 บาท  (4  ครั้ง)  รวม  240,000  บาท 4 ครั้ง

 -คาจัดทําบอรดพับบอรดละ  20,000  บาท  จํานวน  4  ชุด  (4ครั้ง) 4 ครั้ง

 2. สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร

 - คาตอบแทนวิทยากร/มัคคุเทศก/ ตลอดโครงการ  6 วัน    จํานวน 3  ครั้ง 18 วัน

 - คาเชาเหมารถบัสปรับอากาศรวมน้ํามันตลอดการเดินทาง 6 วั นวันละ 3

คัน รวม 3ครั้งคันละ15,000บาท  เปนจํานวนเงิน  810,000 บาท 18 วัน

 - คาอาหารและอาหารวางสําหรับผูเขารวมเดินทาง 120 คน 6 วันวันละ 3 มื้อ

มื้อละ 380 บาทรวม 16 มื้อ  เปนจํานวนเงิน  2,188,800  บาท 18 วัน

 - คาจัดการแสดงตอนรับใน4จังหวัดแสดง2ครั้งรวม3ครั้งครั้งละ20,000

บาท เปนจํานวนเงิน120,000บาท 6  ครั้ง

 - คาที่พักผูเขารวมกิจกรรม  120 คนทั้ง 4 จังหวัดๆละ 60 หองจํานวน 4 คืนๆ

ละ 1,000 บาท รวม 3 ครั้ง เปนจํานวนเงิน 720,000 บาท 120 คน

 - คาจัดพิมพเอกสารเผยแพร 4 จังหวัดๆละ 10,000 ฉบับบรวม 40,000 ฉบับ

ฉบับละ 10 บาท  เปนจํานวนเงิน  400,000  บาท 40,000 ฉบับ

การแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามคําของบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ชื่อโครงการ  : โครงการ สงเสริมการมีสวนรวมเครือขายการทองเที่ยวกลุมจังหวัดของชุมชนทองถิ่น



 - คาจางทําสารคดีทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนจํานวนเงิน  250,000  บาท  

 - คาจัดทําของที่ระลึก 500 ชุดๆละ 350 บาทเปนจํานวนเงิน 175,000 บาท 1  ครั้ง

 - คาจางสื่อเผยแพรประชาสัมพันธปายไวนิลโฆษณาประชาสัมพันธ

เปนจํานวน86,400บาท 1  ครั้ง

 - คาเขาชมสถานที่แหลงทองเที่ยว 3 ครั้งๆละ 9,000 บาท  เปนเงิน 27,000 บาท 3  ครั้ง

 -คาใชจายเบ็ดเตล็ดเปนจํานวนเงิน  18,200 บาท 18 วัน

กิจกรรมยอย: 3.สงเสริมและพัฒนาชุมชนและทองถิ่นใน

การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน  (CBT)   

 - คาตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท  จํานวน 8 ชม. จํานวน  4  วัน  

จํานวน  8  ครั้ง 256 ชั่วโมง

 -คาอาหารสําหรับผูเขารวมโครงการ จํานวน 80 คนๆละ 250 บาท 4 วัน  (8 ครั้ง) 80 คน

 -คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมโครงการ จํานวน 80 คนๆละ

  100 บาท  4 วัน  (8 ครั้ง)  รวม 80 คน

 -คาเดินทางเหมาจาย จํานวน 80 คน ๆละ 400 บาท  ( 8 ครั้ง)  รวม 256,000 บาท 80 คน

 - คาเชาที่พักจํานวน 80 คน เฉลี่ยคนละ 500 บาท จํานวน 3 คืน  (8 ครั้ง) 80 คน

 -คาเชาสถานที่  5,000  บาทตอวัน จํานวน 2 วัน (8 ครั้ง)  รวม 160,000 บาท 16 วัน

 -คาจางเหมารถศึกษาดูงาน 2 วันๆละ 20,000 บาท ( 8 ครั้ง ) รวม 320,000 บาท 16 วัน

 -คาจัดทําเอกสารรูปเลมและคาวัสดุ ประกอบโครงการ ครั้งละ 30,000  บาท  

จํานวน 8 ครั้ง  8 ครั้ง  

 -คาจัดทําบอรดพับบอรดครั้งละ  20,000  บาท  จํานวน  4  ชุด 

 จํานวน 8  ครั้ง  เปนเงิน   640,000  บาท 8 ครั้ง  

 - คาจัดทําปายบอกทาง จํานวน 8  ปายๆละ 56,800 บาท เปนเงิน   454,400  บาท 8  ปาย

4 โครงการ
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