แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน 1 มีนาคม 2565)
 รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน 1 กรกฎาคม 2565)

ลงชื่อ นางอุไรรัตน์ เนาถาวร ผู้รายงาน
ตาแหน่ง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เบอร์โทร 0 2142 7816
วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายละเอียดการรายงาน
๑. แบบรายงาน ดังนี้
(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน
(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้างใช้กับ
หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทาการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด
(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)
๒. กาหนดส่งรายงาน
๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ ยงการทุจริต แผนบริห ารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน
สาหรับโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์
MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)
๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการ
ดาเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริ ต และให้เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายใน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน
กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกาหนดเวลา อาจส่ งผลต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสานักงาน ป.ป.ท. จะทาการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕
๒.๓ จั ดส่ งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายัง
กลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอานวยการต่อต้านการทุจริต สานักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคาร
ซอฟต์แวร์ ปาร์ ค ถนนแจ้ งวัฒ นะ ตาบลคลองเกลื อ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสาร
ในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com
๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสานักงาน ป.ป.ท.
๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน
๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจานวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่
 หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจานวน ๑๕๐ หน่วยงาน
 รัฐวิสาหกิจ จานวน ๕๑ หน่วยงาน
 องค์การมหาชน จานวน ๕5 หน่วยงาน
 หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จานวน ๑8 หน่วยงาน
 จังหวัด จานวน ๗๖ จังหวัด
 องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต
และเมืองพัทยา) จานวน ๕๒ หน่วยงาน
ศึกษาเพิ่มเติ มได้ ที่ “คู่มือแนวทางการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริ ต (Corruption Risk Assessment)
การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริ ต /เกณฑ์การประเมิน เชิงคุณ ภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการสารวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.งบประมาณ ๒๐,๐๑๖,๑๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ เดือน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การจัดทาร่างขอบเขตของงาน
สูง
1. ผู้บริหารหน่วยงานที่จัดจ้างติดตามการ
1. จัดทาขอบเขตของงานเอื้อต่อผูร้ ับจ้างรายใด
ดาเนินงานจากผูร้ ับผิดชอบโครงการ ให้เป็นไป
รายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผูร้ บั จ้างที่ต้องการ
ตามแนวทางปฏิบัติ และติดตามการดาเนินงาน
ไว้ล่วงหน้า
ของคณะกรรมการเป็นประจา
2. กาหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความ
2. คณะกรรมการพิจารณาจัดทาขอบเขตของงาน
จาเป็น
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
3. ให้ผู้รบั จ้างที่ต้องการ จัดทาขอบเขตของงาน
ประโยชน์และความคุ้มค่าทีได้จากการดาเนิน
4. ผู้รบั จ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบรายละเอียด
โครงการ
ของงานก่อน
3. คณะกรรมการพิจารณากาหนดกิจกรรม
ที่สาคัญโดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จาเป็น
และไม่เป็นประโยชน์
4. การประชุมและการพิจารณาของ
คณะกรรมการถือเป็นเรื่องลับ และไม่ให้
ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
๒ การกาหนดราคากลาง
สูง
1. กาหนดราคากลางโดยคณะกรรมการและ
1. กาหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการ
เป็นไปตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดทาและจัดหาคูเ่ ทียบให้
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2. การกาหนดราคาสูงเกินจริง
2560
2. เทียบเคียงราคากับหน่วยงานของรัฐอื่นที่มี
กิจกรรมและขนาดของงานใกล้เคียงกัน
3. มีการอ้างอิงสัญญาจ้างของปีกอ่ นๆ ทั้งจาก
รูปแบบวิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน
4. มีการประกาศขอบเขตการจ้างก่อนจัดจ้าง
บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน
๓ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล
สูง
1. ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคา
ตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัด
การจ้าง
2. ตรวจสอบผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบ
กาหนดเกณฑ์/พิจารณาเอื้อประโยชน์ให้รายใด
3. มีขั้นตอนการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ตามระเบียบ
รายหนึ่ง
และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
4 การบริหารสัญญา
1. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์
ให้ผู้รับจ้าง
2. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ที่

5 การตรวจรับงานและเบิกจ่าย
1. ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้
ผู้รับจ้าง
2. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
3. เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมือ่ มีการปฏิบตั ิ
ไม่เป็นไปตามสัญญา

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
สูง
1. หน่วยงานที่จัดจ้าง บริหารสัญญา และ
ประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับ
ผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
ทีน่ อกเหนือจากสัญญา
2. หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการดาเนินงานของสัญญา
สูง-สูงมาก
1. คณะกรรมการตรวจรับทุกคนต้องให้ความ
สาคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามสัญญา โดยควรต้องมีการระบุว่ามีการ
ตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้าง ในรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการ
2. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้าใจ
ของขวัญของกานัลสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่
3. เมื่อมีการปฏิบตั ิไม่เป็นไปตามสัญญา ให้แจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผูร้ ับจ้างปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินการโดยทันที (อยู่ในระยะเวลาของ
สัญญา) และคณะกรรมการไม่รรี อในการ
พิจารณาค่าปรับเมื่อผูร้ ับจ้างไม่สามารถทางาน
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา ยกเว้นมีเหตุ
งดหรือลดค่าปรับ
4. มีการตรวจสอบซ้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการสารวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
งบประมาณ ๒๐,๐๑๖,๑๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ เดือน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

1 ค่าตอบแทนบุคลากร
หัวหน้าโครงการวิจัย
นักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ประสานงานโครงการ
ธุรการ
2 ค่าจ้างการสารวจภาคสนาม
3 ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูล
สถานพักแรม
4 ค่าจัดทาเอกสาร สื่อในการนาเสนอ
ต่างๆ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
รวม 40 คน
ปริญญาโท ๑ คน 9 เดือน
ปริญญาโท ๘ คน 7 เดือน
ปริญญาโท ๑ คน 6 เดือน
ปริญญาโท ๑ คน 6 เดือน
ปริญญาตรี ๑ คน 9 เดือน
ปริญญาตรี 8 คน 7 เดือน
ปริญญาตรี 10 คน 9 เดือน
ปริญญาตรี 10 คน 10 เดือน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)
12,854,500

140,000
80,000
80,000
80,000
63,000
30,000
26,750
15,000
4,125,800
2,673,000
362,040
20,015,340

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 12 และการประชุม
คณะทางานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.งบประมาณ ๒๑,278,2๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดาเนินการ ๔ เดือน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การกาหนดราคากลางและขอบเขตงาน
สูง
๑. ตั้งคณะทางานการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม
๑. การกาหนดรายละเอียดขอบเขตงาน
เอเปค เพื่อพิจารณารูปแบบของการเป็นเจ้าภาพ
๒. การกาหนดคุณสมบัติผรู้ ับจ้าง
จัดประชุม
๓. การกาหนดราคากลาง ความเหมาะสม
๒. การกาหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ถูกต้อง
ของราคา
ครบถ้วน
๓. การกาหนดคุณสมบัติและเชิญผู้ยื่นข้อเสนอ
ด้านราคาทีเ่ คยรับงานจากส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มานาเสนอรายละเอียดงาน
4. การกาหนดราคากลาง โดยการสืบราคาจาก
ท้องตลาด
๒ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สูง
1. คณะกรรมการกาหนดเกณฑ์และพิจารณา
ความถูกต้องของการพิจารณาคุณสมบัติและ
โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ของ
เอกสารของผูเ้ สนอราคา
ราชการเป็นหลัก ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง
2. จัดทาข้อตกลงคุณธรรมโดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องลงนาม
๓ การบริหารสัญญา
ปานกลาง
1. หน่วยงานที่จัดจ้าง บริหารสัญญา และ
1. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์
ประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับ
ให้ผู้รับจ้าง
ผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
2. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
ที่นอกเหนือจากสัญญา
2. หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บริหารติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการดาเนินงานของสัญญา

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจรั
บและการเบิกจ่ายเงิน
๔
ส่งมอบงาน-ตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตามสัญญา เอกสารประกอบ
การส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน
ที่

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ปานกลาง
1. หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการส่ง
มอบงานให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. คณะกรรมการตรวจรับทุกคนต้องให้ความ
สาคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามสัญญา โดยควรต้องมีการระบุว่ามีการ
ตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้าง ในรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการ
3. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้าใจ
ของขวัญของกานัลสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าที่
4. มีการตรวจสอบซ้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 12 และการประชุมคณะทางาน
ท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกีย่ วข้อง
งบประมาณ ๒๑,278,2๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธเี ฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดาเนินการ ๔ เดือน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

1 การจัดงานแถลงข่าวการจัดการประชุม
2 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
- ผลิตสื่อโฆษณาหรือสารคดีสั้น
- เผยแพร่สื่อโฆษณาหรือสารคดีสนั้
- สัมภาษณ์สดหรือบันทึกเทปผู้บริหารกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ออกอากาศ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการประชุม เผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารภาษาไทย
- ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการประชุม เผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารภาษาอังกฤษ
- จัดทาบทความเกี่ยวกับการประชุม เผยแพร่
ในนิตยสารภาษาไทย
- จัดทาบทความเกี่ยวกับการประชุมเผยแพร่
ในนิตยสารภาษาอังกฤษ
- จัดให้มีป้าย Backdrop พร้อมโครงสร้างติดตั้ง
ที่มีสัญลักษณ์สื่อถึงการจัดงาน
- ป้าย J-Flag
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
- จัดทาข้อมูลการประชาสัมพันธ์การประชุมเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ
เว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- เผยแพร่ผ่านทางช่อง Social Network
3 จัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมและเรียบร้อย
สาหรับการจัดการประชุม ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่จัดการประชุม/สถานที่จัด
งานเลี้ยงรับรอง/สถานทีส่ าหรับการทัศนศึกษา

รายละเอียด
ประมาณการ
(ประเภท จานวน
งบประมาณ
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) (Cost breakdown)
ผู้เข้าร่วม 50 คน

รวมงบประมาณ
(บาท)
77,000
1,978,000

3 เรื่อง
30 ครั้ง
๓ รายการ
3 ฉบับ
2 ฉบับ
๓ ฉบับ
๒ ฉบับ
6 ป้าย
20 ป้าย

2,638,800

ที่

4
5

6

7
8

9
10
11

รายการ

รายละเอียด
ประมาณการ
(ประเภท จานวน
งบประมาณ
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) (Cost breakdown)
- จัดเตรียมสถานที่สาหรับจัดการประชุมฯ TWG 601 ห้อง
จัดเตรียมสถานที่สาหรับประชุม TMM 11
1 ห้อง
- จัดเตรียมห้องสาหรับจัดการแถลงข่าวสรุปผลการ
1 ห้อง
จัดการประชุม
- จัดเตรียมห้อง Secretariat Office
1 ห้อง
- จัดเตรียมห้องรับรองสาหรับฝ่ายเลขาธิการ APEC
1 ห้อง
- จัดเตรียมห้องรับรองสาหรับ แขก VIP / วิทยากร /
1 ห้อง
สื่อมวลชน
- จัดเตรียมห้องสาหรับศูนย์อานวยการความ
1 ห้อง
ปลอดภัย
จัดการต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมการประชุมจากประเทศ
สมาชิก APEC
เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกตลอดการจัดงาน เช่น
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officer)
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานประจาห้องประชุมสาหรับการ
ถาม-ตอบข้อมูล เจ้าหน้าที่สาหรับให้บริการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์ Run Show Team วิทยุสื่อสาร
พร้อมหูฟังสาหรับเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ระบบลงทะเบียนหน้างานสาหรับผู้เข้าร่วมงานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
กระเป๋าใส่เอกสาร ของที่ระลึก สูจบิ ัตร (Program
Booklet) ชุดเครื่องเขียน ป้ายห้อยคอพร้อมสาย
ห้อยคอ
จัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับหัวข้อการจัดประชุม
จานวน 6 นิทรรศการ
จัดหาพิธีกร และวิทยากร พิธีกรดาเนินรายการงาน
แถลงข่าว พิธกี รดาเนินรายการการแถลงข่าว
สรุปผลการจัดการประชุม พิธีกรดาเนินงานในงาน
เลี้ยง Welcome Reception พิธีกรดาเนินงานใน
งานเลี้ยงอาหารค่าต้อนรับรัฐมนตรีท่องเที่ยว APEC
พิธีกรดาเนินงานในงานเลีย้ ง Farewell Dinner
วิทยากรหรือบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ที่
เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหัวข้อการจัดการประชุม
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยตลอดการจัดงานประชุม
บริการ รับ - ส่ง สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม สนามบินโรงแรมที่พัก-สถานที่จดั ประชุม-สถานที่จัดเลีย้ ง
รับรอง-ทัศนศึกษา
จัดการบันทึกภาพตลอดการจัดการประชุม

รวมงบประมาณ
(บาท)

157,250
252,000

385,000

60,000
315,000

1,315,300
3,171,000
500,000

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)

12 ของที่ระลึกที่สื่อถึงความเป็นไทยและสื่อถึงการ
จัดการประชุม
13 อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม คณะทางาน และเจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวกในกิจกรรมต่างๆ
14 ที่พักสาหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิก
อาเซียน ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลาที่มีการ
จัดการประชุม
15 บัตรโดยสารเครื่องบินในประเทศชั้นประหยัด
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - กรุงเทพฯ 40 ที่นั่ง
16 การเข้าชมทัศนศึกษาการบริหารจัดการสถานที่
ท่องเที่ยว
17 จัดให้มีรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลในวันที่
มีการจัดประชุมและระหว่างการจัดทัศนศึกษา
18 จัดให้มีประกันภัยสาหรับผูเ้ ข้าร่วมงาน 200 คน
19 ค่าสารวจพื้นที่จดั การประชุม จานวน 3 ครั้ง
20 จัดประชุมเตรียมการ ระหว่างสานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกับภาครัฐและเอกชน
ณ พื้นที่ที่จัดการประชุม จานวน 2 ครั้ง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ
(บาท)
375,000
3,150,000
5,787,500

40 ที่นั่ง

340,000
300,000
32,090

200 คน
3 ครั้ง
2 ครั้ง

50,000
228,060
166,200
21,278,200

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุร้อนจังหวัดระนอง
๒. งบประมาณ 7,641,860 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง จ้างทีป่ รึกษา ระยะเวลาดาเนินการ ๓๐๐ วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การจัดทาขอบเขตการดาเนินงานจ้าง (TOR) และ
15
1. การจัดฝึกอบรมองค์ความรูด้ ้านระเบียบพัสดุ
การกาหนดราคากลางอ้างอิง การจ้างที่ปรึกษา
และการกาหนดคุณสมบัติการจ้างที่ปรึกษา
2. จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้าพุร้อนจังหวัดระนอง
งบประมาณ 7,641,860 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา ระยะเวลาดาเนินการ ๓๐๐ วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

1 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม
และพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
น้าพุร้อนจังหวัดระนอง

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
- ค่าบุคลากร
- ค่าใช้สอย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณ
การงบประมาณ
(Cost breakdown)
6,692,400
949,460

รวมงบประมาณ(บาท)
7,641,860
7,641,860

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน กรมพลศึกษา
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ การจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัตหิ น้าที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอ จานวน 878 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 954 คน ภายใต้โครงการพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการมวลชน
๒. งบประมาณ 139,409,040 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การพิจารณาบุคคลเพื่อขออนุมัติจ้าง
5
1. ดาเนินการจัดทาหนังสือข้อตกลงคุณธรรม
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :
ปานกลาง
ร่วมกันระหว่างผู้ตรวจรับการจ้าง และผูร้ ับจ้าง
ผู้เสนอราคาปลอมแปลงเอกสารวุฒิการศึกษาให้
เพื่อกากับการรับสินน้าใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง
ตรงกับขอบเขตงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
หรือผลประโยชน์อื่นทุกรูปแบบ และแจ้งผูร้ ับ
คุณสมบัติ
จ้างในกรณีให้ก็มีความผิดด้วย
2. ดาเนินการตามมาตรการการงดให้และรับ
๒ การพิจารณาบุคคลเพื่อขออนุมัติจ้าง
20
ของขวัญฯ พร้อมสื่อสารนโยบายและ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :
สูงมาก
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องเป็นประจา
ต่อพวกพ้องของตนเองหรือใช้
3. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อพิจารณารับคัดเลือก
ความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบ
๓ การตรวจรับการจ้าง
25
และโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผูต้ รวจรับการจ้าง
สูงมาก
และละเมิด ร่วมกับความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบ
เรียกรับผลประโยชน์เพื่อการตรวจรับการจ้าง หรือ
และแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
อานวยความสะดวกรวดเร็ว
4. ดาเนินการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการตรวจเอกสาร
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผทู้ ี่มีส่วน
๔ การตรวจรับการจ้าง
25
เกี่ยวข้อง เพื่อการร่วมกันเฝ้าระวังและ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้รบั จ้างและผู้ตรวจ
สูงมาก
แจ้งเบาะแสการทุจริต
รับการจ้างร่วมกันจัดทาเอกสารตรวจรับเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้เป็นไปตามในสัญญา
แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง
๕ การตรวจรับการจ้าง
5
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผูร้ บั จ้างและผู้ตรวจ
ปานกลาง
รับการจ้างร่วมกันจัดทาเอกสารตรวจรับเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้เป็นไปตามในสัญญา
แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน กรมพลศึกษา
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ การจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอ จานวน 878 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 954 คน ภายใต้โครงการพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการมวลชน
งบประมาณ 139,409,040 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่
-

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
การจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ 1. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่
หน้าที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจา
พลศึกษา มีดังนี้
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (1) เป็นบุคคลสัญชาติไทย
76 จังหวัด และ เจ้าหน้าที่พลศึกษา
(2) จบการศึกษาไม่ต่ากว่า
ประจาอาเภอ จานวน 878 คน รวม
ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
ทั้งสิ้นจานวน 954 คน ภายใต้โครงการ พลศึกษา หรือวิชาเอก
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน นันทนาการ หรือวิทยาศาสตร์
การกีฬา สาหรับผู้ทจี่ บ
ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น
ต้องมีหน่วยการเรียนทาง
พลศึกษา นันทนาการหรือ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยการเรียน
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มรี ่างกายทุพพลภาพ
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ข้าราชการทางการเมือง
กรรมการของพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษ
จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อืน่ ๆ)
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก
จากงาน ด้วยการยกเลิก
สัญญาจ้างของกรมพลศึกษา
หรือเคยถูกลงโทษให้ออก
ปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการบานาญ
หรือได้รับเบี้ยหวัดจาก
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม หรือศีลธรรมอันดี
(10) ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มทา
สัญญา
(11) มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์
Microsoft Word, Power
Point, Excel และระบบ
อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
(12) กรณีที่เคยลาออกจาก
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ต้องมีระยะเวลาลาออกไม่
น้อยกว่า 24 เดือน
2. การคัดเลือก
กาหนดการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลปฏิบตั ิหน้าที่เจ้าหน้าที่
พลศึกษา ดังนี้
(1) ผู้ที่ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
พลศึกษาเดิม (จ้างเดิม)
(2) กรมพลศึกษาจะ
มอบหมายให้ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดคัดเลือกบุคคล
เข้าเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา
ในกรณีที่สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หรืออาเภอใดไม่มี
ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่พล
ศึกษา และส่งผลการคัดเลือก
พร้อมเอกสารหลักฐานให้
กรมพลศึกษาพิจารณาจัดจ้าง
และการจัดจ้างจะสั่งจ้าง

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ตามระยะเวลาที่เหลือของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ กรมพลศึกษาจะจัดทา
สัญญาจ้าง 2 รอบๆ ละ
6 เดือน คือ เริ่มปฏิบตั ิงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 30
กันยายน 2565 มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 08.30 –
16.30 น.โดยใช้งบประมาณ
งบรายจ่ายอื่น โครงการ
พัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการมวลชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

139,409,040

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ อาคารหอพัก พร้อมครุภณ
ั ฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตาบลบึงเสนาท อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ๑ หลัง
๒.งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ จัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)
๒x๓
ชี้แจงข้อควรปฏิบัติในหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ
- จัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR)
ถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ให้การ
- อาจมีการกาหนดรายละเอียดข้อมูลจาเพาะ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
ที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็น ผู้รับจ้าง
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่คุ้นเคย
และการกาหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด
- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ทจี่ ะมาเป็น
ดังนี้
คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกาหนดคุณลักษณะ
๑. ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติ
(TOR) ซึ่งไม่มีการกาหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็น
หาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้อง
การนาร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็น
และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ
ผู้กาหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด TOR
๒. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินงานเกี่ยวกับ
เป็นเพียงการดาเนินการตามรูปแบบทางราชการ
การจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กาหนดรายละเอียด
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน
เงื่อนไขและข้อมูลจาเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใด
รายหนึ่ง ไม่กาหนดเงื่อนไขที่เอื้อให้ผลประโยชน์
๒ กาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒x๓
ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้
เช่น กาหนดมูลค่าของผลงาน กาหนดเงื่อนไข
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้
หรือการปกปิดข้อมูล
รับจ้างที่คุ้นเคย
๓ ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและ
๒x๓
รายชื่อผู้ประกอบการ SMEs
- การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับ
ผลประโยชน์
- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทที่ขึ้นทะเบียน SMEs ที่ก่อสร้างเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างอาคาร อาจมีการรับของขวัญ สินน้าใจ
การเลีย้ งรับรอง ซึ่งจะนาไปสู่การเอื้อประโยชน์
ให้กับคู่สัญญา

ที่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔ การควบคุมงาน
- ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไป
ตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรง
ข้อเท็จจริง
- การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม
TOR หรือสัญญา
- อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้าใจ
กับผู้รับจ้าง
๕ การตรวจรับงาน
- คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจ
งานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน
- อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR
หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการ
ตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้าใจกับ
ผู้รับจ้าง
- คณะกรรมการตรวจรับทาหน้าทีเ่ สมือนเป็น
นายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาส
ในการนารายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน
และแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการ
คนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซง
การพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคาสั่งเป็น
๒x๓
ผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐาน
การควบคุมงานเพิ่มเติม ดังนี้
- ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง
แต่ละงวด
- ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของ
การก่อสร้าง
๒. มีหนังสือหรือคาสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อ
กากับการรับสินน้าใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ
๓x๓
๑. ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน
เพื่อตรวจบางรายการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
เช่น วัสดุในการก่อสร้าง ตรงตามมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ใน TOR หรือไม่
๒. บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอน
เพื่อเป็นไปหลักฐาน
๓. มีหนังสือหรือคาสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงาน
เพื่อกากับการรับสินน้าใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง
หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ อาคารหอพัก พร้อมครุภณ
ั ฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตาบลบึงเสนาท อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ ๑ หลัง
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดาเนินการ ๒ ปี
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)

๑ งานอาคาร จานวน ๑๓ รายการ
๑. หมวดงานดินและฐานราก
๒. หมวดโครงสร้าง
๓. หมวดงานผนัง
๔. หมวดงานทาผิวพื้น
๕. หมวดงานฝ้าเพดาน
๖. หมวดงานหลังคา
๗. หมวดงานประตูหน้าต่าง
๘. หมวดงานสี
๙. หมวดงานสุขภัณฑ์
๑๐. หมวดงานไฟฟ้า
๑๑. หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล
๑๒. หมวดงานเบ็ดเตล็ด
๑๓. หมวดรั้วงานรั้วรอบอาคาร
๒ ครุภัณฑ์จัดซื้อ ๔ รายการ
๑. หมวดงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน
๒. หมวดงานครุภณ
ั ฑ์ระบบประชา
๓. หมวดงานครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
๔. หมวดค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า
๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)
๒๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมงบประมาณ(บาท)

๗,๒๕๒,๐๐๐.๐๐

๗,๒๕๒,๐๐๐.๐๐

๑๔๘,๐๐๐.๐๐

๑๔๘,๐๐๐.๐๐

๒๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ จ้างจัดทาโครงสร้าง เวทีกลาง จัดพิธีเปิด และการแสดง โครงการเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 ประจาปี
2565 Thailand Tourism Festival (TTF 2022) แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
๒. งบประมาณ 45,000,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดาเนินการ 36 วัน (นับจากวันลงนามสัญญา
จนถึงส่งมอบงานวันสุดท้าย)
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน
สูง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดาเนินการตรวจรับ
๑ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR
ณ สถานที่จัดงาน โดยพิจารณาจากเอกสาร
ที่กาหนดไว้
ประกอบสัญญา ดังนี้
1. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:
TOR)
2. เอกสารการเสนอราคา
หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะดาเนินการตามกระบวนการ
ขั้นตอนการปรับหรือหักค่าจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป
๒ การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน
สูง
1. คาสั่ง ททท. ที่ 308/2561 ลงวันที่
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า
26 ธันวาคม 2561 เรื่อง กาหนดระยะเวลา
เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน
ในการตรวจรับพัสดุการตรวจสอบสิทธิประโยชน์
สาหรับเงินสนับสนุน และการขอเบิกจ่ายเงิน
ข้อ ๑. ระยะเวลาการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรืองานจ้าง งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และ
การเช่า ข้อ ๑.๑ งานซื้อหรืองานจ้าง ให้ผู้ตรวจรับ
พัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อ
หรืองานจ้างดาเนินการตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขาย
หรือผู้รบั จ้างนาพัสดุมาส่งมอบ และให้ดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน ๕ วัน
ทาการนับแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุ
มาส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึง
ระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์

ที่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง
การทุจริต

รายละเอียด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
2. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กากับดูแล
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
หากพบว่ามีการกระทาผิดจะต้องดาเนินการ
ทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
3. ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการรับของขวัญ
(No Gift Policy) ตามประกาศมาตรการป้องกัน
การรับสินบน ซึ่งกาหนดไว้ในคู่มือการพัฒนา
และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ ททท.
พ.ศ.2564 ซึ่ง ททท. ได้ดาเนินการเรื่องนี้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
ในการปฏิบัติงานให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น สร้างจิตสานึกสุจริต
เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ลดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานและปลูกฝัง
จิตสานึกให้เป็นไปตามค่านิยมองค์กร TAT’
SPIRITS ด้าน“จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์”
I – Integrity & Honesty

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ จ้างจัดทาโครงสร้าง เวทีกลาง จัดพิธีเปิด และการแสดง โครงการเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 ประจาปี 2565
Thailand Tourism Festival (TTF 2022) แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
งบประมาณ 45,000,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดาเนินการ 36 วัน (นับจากวันลงนามสัญญาจนถึงส่ง
มอบงานวันสุดท้าย)
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)

๑ จ้างจัดทาโครงสร้าง เวทีกลาง จัดพิธี
เปิด และการแสดง โครงการเทศกาล
เที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 40 ประจาปี 2565
Thailand Tourism Festival (TTF
2022) แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
1. พื้นที่จัดกิจกรรมในส่วนการท่องเที่ยว โซนที่ ๑ ภายใต้แนวความคิด
แห่งประเทศไทย
โฉมใหม่ท่องเที่ยวไทย
๑.๑ พื้นที่จัดกิจกรรมด้าน
สื่อสารการตลาด
๑.๑.๑ ออกแบบ พร้อม
ตกแต่งพื้นที่ ตามแนวคิดการ
ดาเนินงานด้านสื่อสาร
การตลาดของ ททท. โดยมี
ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
๑๒๐ ตารางเมตร มีรั้วหรือ
กันแนวเขตป้องกันการเข้าออกพื้นที่ตลอดแนว
(เนื่องจากสถานการณ์
Covid-19) รองรับการ
ใช้งานในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) พื้นที่ถ่ายทอดสด
ออกอากาศรายการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาล
เที่ยวเมืองไทย
๒) พื้นที่สาหรับระบบ
ออกอากาศและระบบตัดต่อ
๓) พื้นที่สาหรับรองรับการ
Casting TAT Model
๔) พื้นที่เก็บของ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)
45,000,000

รวมงบประมาณ(บาท)
45,000,000

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๑.๒ พื้นที่จัดกิจกรรม
Metaverse ออกแบบ และ
ตกแต่งพื้นที่ ขนาดไม่น้อยกว่า
๕๐ ตารางเมตร
๑.๓ พื้นที่ NT Free WiFi
ออกแบบและตกแต่งพื้นที่
ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๓ เมตร
พร้อมเคาร์เตอร์ เก้าอี้ ระบบ
ให้แสงสว่าง ปลั๊กพ่วง และ
ห้องเก็บห้อง
๑.๔ พื้นที่ Virtual Influencer
ออกแบบและตกแต่งพื้นที่
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ X ๖ เมตร
พร้อมเคาร์เตอร์ เก้าอี้ และ
พื้นที่สาหรับถ่ายรูป พร้อม
ระบบให้แสงสว่าง และปลั๊ก
พ่วง และห้องเก็บของ
๑.๕ พื้นที่ส่วนกลาง
๑.๕.๑ จัดทาทางเข้าพื้นที่
จานวน ๒ จุด
๑.๕.๒ เวทีการแสดง จานวน
๑ เวที ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๖
x ๗.๒ เมตร พร้อมระบบแสง
และระบบเสียงที่รองรับ
กิจกรรมบนเวทีได้
๑.๕.๓ ที่นั่งชมการแสดง
จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง
๑.๕.๔ ห้องพักนักแสดง
พิธีกร และทีมงาน จานวน
๑ ชุด ขนาดพื้นที่ไม่ต่ากว่า
๙ ตารางเมตร พร้อมโต๊ะ
เก้าอี้ อุปกรณ์อานวย
ความสะดวก
โซนที่ ๒ ภาคตะวันออก
ภายใต้ Theme “More
Fun” และ “สีสันตะวันออก”
ภาคตะวันออก ภายใต้
Theme “More Fun” และ
“สีสันตะวันออก” สร้าง
ประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วม
งานที่เข้ามายังหมู่บ้าน
ภาคตะวันออก ได้รับ
ความรูส้ ึกเหมือนการเดินทาง
เข้ามาสูห่ มู่บ้านชายทะเล

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ภาคตะวันออก และท่องเที่ยว
ในบรรยากาศ Soft Adventure
โดยนาเสนอสินค้า บริการ
ด้านการท่องเที่ยว และ
กิจกรรม ในหมวดหมู่ของ 5G
Freestyle จาก ๙ จังหวัด
ภาคตะวันออก ประกอบด้วย
Good Health , Go High ,
Green Hearth , Golf &
Game , Gourmet &
Gastronomy ออกแบบและ
ตกแต่งครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ ๗,๐๐๐ ตาราง
เมตร (ภาคตะวันออก
ประกอบด้วย : จังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด
นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ
สมุทรปราการ)
๒.๑ แลนด์มาร์ค และ
ซุ้มประตู
๒.๑.๑ แลนมาร์ค : ออกแบบ
และตกแต่งแลนมาร์คภายใน
พื้นที่หมู่บ้านภาคตะวันออก
เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความรู้สึก
ของการเดินทางมาถึงยัง
ภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า
๓ แบบ ให้มีขนาดเหมาะสม
กับพื้นที่และเสมือนเป็น
ของจริง โดยในแต่ละแบบให้
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นของภาคตะวันออก
บ่งบอกถึงกลิ่นอายความเป็น
ทะเล และภูเขา อาทิ
หาดทรายชายทะเล ,
กิจกรรม Soft Adventure ,
Food Fruit ภาคตะวันออก
หรือ แหล่งท่องเที่ยว
UNSEEN New Series
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
โดยจัดหาหรือจาลองชิ้นงาน
รูปแบบ 3D มีความเสมือน
จริงทั้งขนาด ความกว้าง และ
ความสูง ตกแต่งบริเวณ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
โดยรอบให้มีความคล้ายคลึง
กับสถานที่ตั้งจริงและเป็น
จุดถ่ายรูปหลักของหมู่บ้าน
ภาคตะวันออกของนักท่องเที่ยว
ที่เข้าร่วมงาน
๒.๑.๒ จัดทาซุ้มประตูทางเข้า
จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ซุ้ม
ขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า
๘ เมตร ทางเดินมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความสูง
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร สามารถ
เดินเข้าออกได้สะดวก
เป็นที่ดึงดูดความสนใจของ
ผู้เข้าร่วมงาน โดยการตกแต่ง
ให้มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับธีมภาค
ตะวันออก สะท้อนให้เห็นถึง
ความโดดเด่นของสินค้า
ท่องเที่ยวของฝั่งทะเลและ
ฝั่งภูเขาของภาคตะวันออก
อาทิ ชายทะเล สวนผลไม้
กิจกรรม Soft Adventure
สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น
รวมทั้ง มีรั้วหรือกันแนว
เขตป้องกันการเข้า-ออกพื้นที่
ตลอดแนว (เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19)
๒.๒ พื้นที่ส่วนการแสดง
๒.๒.๑ เวทีการแสดง :
จานวน ๑ แห่ง สื่ออารมณ์
ความรูส้ ึกให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
เสมือนการนั่งชมการแสดง
ริมชายหาด ในบรรยากาศ
ชิลล์ๆ ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๕ x ๖ x ๐.๘ เมตร /
อุปกรณ์เครื่องเสียงที่รองรับ
การแสดงบนเวทีได้ / ระบบ
แสง เสียงพร้อมอุปกรณ์
ที่สามารถกระจายได้ยิน
ทั่วพื้นที่ มีความมั่นคง
แข็งแรงสามารถรองรับ
การแสดงที่มจี านวนผู้แสดง
ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า
๒๐ คน พร้อมจอ LED ขนาด

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
เหมาะสมกับเวที โดยมีขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๓ เมตร /
จัดตกแต่งเวทีให้มีความร่มรื่น
และสามารถบังแดดบริเวณ
เวทีสาหรับการแสดงบนเวที
ในเวลากลางวัน และมี
อุปกรณ์บังแดดเพียงพอ
สาหรับที่นั่งชมการแสดง
๒.๒.๒ ที่พักนักแสดง : จัดให้
มีที่พักนักแสดงในรูปแบบ
สอดคล้องกับหมู่บ้านยกพื้นเรียบ
รองรับนักแสดงไม่น้อยกว่า
๓๐ คน พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ/
เก้าอี้/กระจก ที่แขวนชุด
นักแสดง/พัดลม ๓ ตัว
๒.๒.๓ ที่นั่งชม : จัดให้มีที่นั่ง
ชมการแสดงที่เข้ากับ
บรรยากาศของเวทีการแสดง
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ที่นั่ง
บริเวณที่นั่งชมมีความร่มรื่น
สามารถนั่งชมการแสดงได้
ตลอดวัน
๒.๓ ส่วนพื้นที่ให้ข้อมูล
และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
จัดทาโครงสร้างอาคารพร้อม
องค์ประกอบภายในที่
เหมาะสมและรองรับการใช้
ประโยชน์จริงมีความแข็งแรง
สามารถรองรับบุคลากรได้ไม่
น้อยกว่า ๓๐ คน และตกแต่ง
พื้นที่โดยรอบให้สอดคล้องกับ
Theme “More Fun” และ
“สีสันตะวันออก” จาลอง
บรรยากาศ Beach Bar
ริมชายหาดภาคตะวันออก
พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า
๒๐๐ ตารางเมตร โดยรองรับ
การใช้ประโยชน์เป็น ๒ ส่วน
ได้แก่
๒.๓.๑ พื้นที่ให้ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ท่องเที่ยว ของสานักงาน
ททท.ในภูมิภาคตะวันออก

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
จานวน ๖ สานักงาน พร้อม
อุปกรณ์อานวยความสะดวก
ตกแต่งที่วางเอกสารและ
เก้าอี้ให้เพียงพอสาหรับ
เจ้าหน้าที่ / จอ LED แขวน
ผนังขนาดเหมาะสมกับพื้นที่
สาหรับเปิด Video เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว
ของภาคตะวันออก / ห้องเก็บ
เอกสารและอุปกรณ์ตา่ งๆ /
พื้นที่เก็บสัมภาระล็อคกุญแจได้
(ตู้ Locker ประมาณ ๑๐ ๑๖ ช่อง) / พัดลม ๓ ตัว
๒.๓.๒ พื้นที่รับรองแขก VIP
พร้อมอุปกรณ์อานวยความ
สะดวก จานวนไม่น้อยกว่า
๒๐ ที่นั่ง พัดลม ๓ ตัว
๒.๔ ส่วนพื้นที่สาธิตและ
จาหน่ายสินค้า
๒.๔.๑ โซนอาหาร : จัดให้มี
ซุ้มสาหรับร้านค้า ตกแต่ง
สอดคล้องกับบรรยากาศของ
หมู่บ้านภาคตะวันออก
ออกแบบให้มีความสอดคล้อง
กับโครงสร้างพื้นที่ให้ข้อมูล
ข่าวสาร และเวทีการแสดง
ซุ้มสาหรับจาหน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม จานวน ๔๐ ซุม้
ขนาดซุ้มละ ๓ x ๓ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙
ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อร้าน
/ ป้ายแสดงราคา บริเวณ
โดยรอบของซุ้มร้านค้ามีความ
ร่มรื่น และมีอุปกรณ์ /
หลังคาที่สามารถบังแดดได้
ทั่วถึงตลอดวัน
๒.๔.๒ มีที่นั่งรับประทาน
อาหาร จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐๐ ที่นั่ง
๒.๔.๓ โซนชุมชน OTOP
สาธิต : จัดให้มีซุ้มสาหรับ
ชุมชนท่องเที่ยว จาหน่าย
สินค้าชุมชน สินค้า OTOP /

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
สินค้าที่ระลึก จานวน ๑๐ ซุ้ม
และลานกิจกรรมสาธิตของ
ชุมชน ขนาดซุ้มละ ๓ x ๓
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙
ตารางเมตร แต่ละซุ้มติดป้าย
ชื่อชุมชน / ป้ายแสดงราคา
๒.๔.๔ โซน Good Health :
จาลองบรรยากาศสบายๆ
สไตล์ Glamping /
Camping บริเวณพื้นที่จัดให้
มีบูธแพทย์แผนไทยประยุกต์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อสุขภาพ โดยจัดเคาน์เตอร์
สาหรับการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
สาหรับการจัดวางเครื่องดื่ม
สมุนไพร ขนาด ๓ x ๓ เมตร
วางเรียงต่อกัน ชุดโต๊ะและ
เก้าอี้ไม้ จานวนอย่างน้อย
๔ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วย
โต๊ะลังไม้สี่เหลี่ยมพร้อม
เก้าอี้ไม้ ๔ ตัว)
๒.๔.๕ โซนกิจกรรม : จัดพื้นที่
สาหรับการทากิจกรรมและ
เล่นเกม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๕ ตารางเมตร จัดตกแต่ง
พื้นที่ให้มีความร่มรื่น จัดทา
ป้ายชื่อ / ป้ายตารางเวลา
กิจกรรมที่มีขนาดเหมาะสม
กับพื้นที่ มีอุกปกรณ์บังแดด
ชุดโต๊ะและเก้าอีไ้ ม้ จานวน
อย่างน้อย ๔ ชุด (๑ ชุด
ประกอบด้วย โต๊ะลังไม้
สี่เหลี่ยมพร้อมเก้าอี้ไม้ ๔ ตัว)
๒.๔.๖ ซุ้มขายน้าดื่ม ขนาด
๓ x ๓ เมตร จานวน ๒ ซุม้
อยู่ในพื้นที่จาหน่ายอาหาร
ติดป้ายชื่อร้าน / ป้ายแสดง
ราคา / โต๊ะ ๒ ตัว / เก้าอี้
๔ ตัว
๒.๕ อื่นๆ
๒.๕.๑ ติดตั้งวัสดุสาหรับบัง
แดดที่เข้ากับบรรยากาศของ
หมู่บ้าน สาหรับกันความร้อน

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ในบริเวณที่มีแสงแดดส่อง
เข้าถึงทุกโซนให้เพียงพอ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดวัน
๒.๕.๒ จัดทา Directory
Board แสดงผังภายในพื้นที่
หมู่บ้านภาคตะวันออกและผัง
ข้อมูลรายละเอียดตารางการ
จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
ภายในพื้นที่หมู่บ้านภาค
ตะวันออก
๒.๕.๓ จัดทาป้ายชี้ทาง
ภายในหมู่บ้าน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ให้มี
ความชัดเจน สวยงาม
โซนที่ ๓ ภาคกลาง ภายใต้
Theme “เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย
สไตล์ภาคกลาง”
ภาคกลาง ภายใต้แนวคิด
“เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์
ภาคกลาง” โดยออกแบบ
และตกแต่งครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ ๑๓,๕๐๐ ตาราง
เมตร (ภาคกลาง
ประกอบด้วย: จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
ลพบุรี สิงห์บรุ ี ชัยนาท
อ่างทอง สุพรรณบุรี
นครปฐม กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี นนทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม และ
สมุทรสาคร) มีองค์ประกอบ
ดังนี้
๓.๑ แลนมาร์ค : ออกแบบ
และตกแต่งที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ของภูมภิ าค
ภาคกลาง
(เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์
ภาคกลาง) ในรูปแบบเรือนไทย
ภาคกลาง ดังนี้
๓.๑.๑ เรือนไทยภาคกลาง
ในรูปแบบประยุกต์เป็นสีขาว
ทั้งหลัง โดยพื้นที่โดยรวม

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๐๐
ตารางเมตร พร้อมตกแต่ง
ในรูปแบบร่วมสมัยและมี
ห้องสาหรับการจัดแสดง
ส่วนต่างๆ ของบ้าน
๓.๑.๒ ศาลาทรงไทยพร้อม
อุปกรณ์ตกแต่ง ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร
จานวน ๑ หลัง
๓.๑.๓ ซุ้มประตูทางเข้า
โดยแสดงออกถึงภาพลักษณ์
(Image) ที่ชัดเจนของภาค
กลางที่สอดคล้องกับแนวคิด
เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์
ภาคกลาง จานวน ๓ ซุม้
โดยแต่ละซุม้ มีขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กว้าง
ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อม
ประดับไฟสวยงาม มีรั้วหรือ
กันแนวเขตป้องกันการเข้าออกพื้นที่ตลอดแนว
(เนื่องจากสถานการณ์
Covid-19)
๓.๑.๔ จุดถ่ายภาพ จานวน
๓ จุดได้แก่
- นาเกลือจาลองพร้อมกังหันลม
- นาข้าวจาลองพร้อมกระบือ
- ตะกรุดยักษ์มหารอด
วัดป่าสัก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า ๐.๘ เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พร้อมฐาน
รองรับความสูงไม่น้อยกว่า
๑.๘ เมตร พร้อมโต๊ะหมู่บูชา
พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก
ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว จานวน
๑ องค์ และตกแต่งให้สวยงาม
๓.๒ ส่วนพื้นที่การแสดง
๓.๒.๑ เวทีการแสดง : จัดให้
มีเวทีการแสดงย่อยภายใน
หมู่บ้าน (ด้านหน้าบ้านเรือน
ไทย) ขนาด ๑๗ X ๖ X ๐.๘
เมตร พร้อมระบบแสงสีเสียง
บันไดขึ้นลง ๒ ชุด และที่นั่งชม

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
จานวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน
๓.๒.๒ ที่พักนักแสดง : จัดให้มี
ที่พักนักแสดงจานวน ๑ ห้อง
กั้นมิดชิด พร้อมกระจก
โต๊ะ เก้าอี้ ที่แขวนชุด
นักแสดง ติดตั้งพัดลม
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัว
๓.๓ ส่วนพื้นที่ให้ข้อมูล
ท่องเที่ยว และจาหน่าย
โปรแกรมท่องเที่ยว ออกแบบ
ตกแต่งอาคารโครงสร้างไม้
ทาสีขาว ยกพื้น ปูไม้ทาสี
ขนาด ๗ X ๘.๕ X ๐.๐๘
เมตร เสาสูง ๓ เมตร หลังคา
เสมือนจริง พร้อมตกแต่ง
โดยรอบ มีพื้นที่ห้องเก็บของ
ขนาด ๔ X ๘ X ๓ เมตร
รองรับ การใช้ประโยชน์ ดังนี้
๓.๓.๑ พื้นที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารของจังหวัดในภาค
กลางและพื้นที่ทางานหมู่บ้าน
โต๊ะหน้าขาว จานวน ๕ ตัว
เก้าอี้ ๑๐ ตัว พื้นที่เก็บ
สัมภาระของเจ้าหน้าที่ พัดลม
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัว
๓.๓.๒ พื้นที่จาหน่าย
โปรแกรมท่องเที่ยวหรือสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยว
สาหรับรองรับผู้ประกอบการ
จานวน ๑๐ ราย ป้ายชื่อ
พร้อมตกแต่ง พัดลมจานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ ตัว
๓.๓.๓ พื้นที่รับรองแขก VIP
พร้อมอุปกรณ์อานวยความ
สะดวก จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐ ที่นั่ง พัดลมจานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ตัว
๓.๔ ส่วนพื้นที่สาธิต
๓.๔.๑ ซุ้มสาธิตสืบสานงาน
ศิลป์ : ขนาด ๔ X ๔ เมตร
จานวน ๑๐ ซุม้ แต่ละซุ้ม
ประกอบด้วยอุปกรณ์ตกแต่ง
มีที่เก็บของ และที่บังแดด

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
พร้อมโต๊ะสาธิต ๑ ตัว เก้าอี้
๔ ตัว พัดลมจานวนไม่น้อยกว่า
๑ ตัว
๓.๔.๒ จุดสาธิต : พร้อมโต๊ะ
หน้าขาวใช้สาหรับสาธิต
๔ ตัว เก้าอี้ ๑๐ ตัว
๓.๔.๓ จัดเตรียมพื้นที่
สาหรับสาธิตสาหรับสาธิต
การนวดสปาเกลือจานวน
๑ จุด พร้อมไฟ ส่องสว่าง
ขนาดพื้นที่ ๖ x ๖ เมตร
๓.๔.๔ จัดเตรียมพื้นที่
สาหรับสาธิตการจัดงาน
ศิลปะกราฟฟิตี้ (Graffiti)
โดยจัดเตรียมแผ่นไม้ขนาด
๒ x ๒ เมตร ประกบหน้าหลัง
จานวน ๕ ชุด (๑๐ แผ่น)
พร้อมผ้ายางหรือ
ผ้าพลาสติกรองพื้นกันสีเปื้อน
ขนาด ๖ x ๖ เมตร
๓.๕ ส่วนพื้นที่จาหน่ายสินค้า
๓.๕.๑ ซุ้มจาหน่ายอาหาร
“ร้านอร่อยเด็ด ๗ ย่านน้า” :
ขนาดซุ้มละ ๓ X ๓ เมตร
จานวน ๒๖ ซุม้ แต่ละซุ้มติด
ป้ายชื่อร้าน / ป้ายแสดงราคา
๓.๕.๒ ซุ้มขายน้าดื่มของ
ททท. : ขนาด ๓ X ๓ เมตร
จานวน ๒ ซุ้มอยู่ในพื้นที่
จาหน่ายอาหาร ติดป้ายชื่อ
ร้าน / ป้ายแสดงราคา / โต๊ะ
๒ ตัว / เก้าอี้ ๔ ตัว
๓.๕.๓ ตลาดย้อนยุค
(งานวัด) : จัดเตรียมพื้นที่
และสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับร้านค้า จานวน ๒๐
ร้าน และตกแต่งบรรยากาศ
ให้น่าสนใจในแนวคิดงานวัด
๓.๕.๔ ที่นั่งรับประทาน
อาหาร จานวนไม่น้อยกว่า
๕๐ ที่นั่ง โดยจัดสัดส่วนที่นั่ง
แยกโซนให้ชัดเจน มีการกั้น
บริเวณ พร้อมทั้งให้มีฉากกั้น
ในระหว่างรับประทานอาหาร

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๑ ฉากกั้นต่อโต๊ะ ๑ ตัว
๓.๕.๕ ซุ้ม OTOP สินค้า
ของที่ระลึก : ขนาดซุ้มละ
๓ X ๓ เมตร จานวน ๑๘ ซุม้
ตกแต่งสอดคล้องกับ
บรรยากาศของหมู่บ้าน
ภาคกลาง ชุมชนท่องเที่ยว
แต่ละซุม้ ติดป้ายชื่อร้าน
๓.๖ อื่นๆ
๓.๖.๑ ติดตั้งวัสดุสาหรับ
บังแดดกันความร้อนใน
บริเวณทีม่ ีแสงแดดส่องเข้าถึง
ทุกโซนของการจัดกิจกรรม
และเข้ากับบรรยากาศของ
หมู่บ้าน
๓.๖.๒ จัดทา Directory
Board แสดงผังภายในพื้นที่
หมู่บ้านภาคกลาง และผัง
ข้อมูลรายละเอียดตารางการ
จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
ภายในพื้นที่หมู่บ้านภาคกลาง
ขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน
ติดตั้งภายในหมู่บ้าน พร้อม
ไฟส่องสว่าง จานวนไม่น้อย
กว่า ๑ ชุด
๓.๖.๓ จัดทาป้ายชี้ทางแสดง
พื้นที่ภายในหมู่บ้าน ขนาด
ที่มองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้ง
ภายในหมู่บ้าน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ ชุด
โซนที่ ๔ ภาคเหนือ ภายใต้
แนวคิด Experience
Festival @ North
นาเสนอประสบการณ์
การท่องเที่ยวภาคเหนือ
ที่ผสมผสานวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ประเพณี และธรรมชาติอย่าง
ลงตัวรวมถึงนาเสนอความ
ร่วมสมัยของงานหัตถศิลป์
และกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ
ที่กาลังเป็นที่นิยม ก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจให้ออกเดินทาง
ท่องเที่ยวไปสัมผัสประสบการณ์

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
โดยออกแบบตกแต่ง
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
๔,๐๐๐ ตารางเมตร
(ภาคเหนือประกอบด้วย:
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน
อุทัยธานี กาแพงเพชร
สุโขทัย อุตรดิตถ์ ลาปาง
ลาพูน นครสวรรค์ และ
พิจิตร)
๔.๑ แลนด์มาร์ค : บันได
พญานาคทางเข้าวัดหลวง
ขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยว Unseen
New Series นักท่องเที่ยว
สามารถสัมผัสธรรมชาติ
ชุมชน และความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมที่มีอายุ
ยาวนานกว่า ๗๐๐ ปี ขนาด
เทียบเท่ากับของจริงหรือ
ใกล้เคียง
๔.๒ จัดทาซุ้มประตูทางเข้า :
แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ภาคเหนือ จานวนไม่น้อยกว่า
๒ ซุ้ม เช่น งานจักสาน งาน
ผ้า (คราฟท์) ฯลฯ แต่ละซุ้ม
กว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ประดับ
ไฟสวยงาม มีรั้วหรือกันแนว
เขตป้องกันการเข้า-ออกพื้นที่
ตลอดแนว (เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19)
๔.๓ จุดถ่ายภาพ : Unseen
New Series: นาเสนอแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็น Unseen
New Series ของภาคเหนือ
อาทิ ม่อนหมอกตะวัน
จ.ตาก เขาล่องเรือตาหมื่น
จ.พิษณุโลก ถ้าแม่ละนา
จ.แม่ฮ่องสอน วัดนันตาราม
จ.พะเยา และวัดหลวงขุนวิน
จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
๔.๔ ส่วนพื้นที่การแสดง
๔.๔.๑ เวทีการแสดง : จัดให้
มีเวทีการแสดงภายในหมู่บ้าน
โดยออกแบบพื้นหลังเวทีเป็น
สีขาว มีลวดลายเอกลักษณ์
ทางภาคเหนือ ตกแต่งด้วยตุง
หรือร่มให้สอดคล้องกับที่นั่ง
ชมและบรรยากาศภายในงาน
ขนาดเวทีมีความกว้างไม่น้อย
กว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
๑๔ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑
เมตร มั่นคงแข็งแรงสามารถ
รองรับการแสดงที่มีจานวน
ผู้แสดงได้พร้อมกันไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน / อุปกรณ์เครื่อง
เสียงที่รองรับการแสดงบน
เวทีได้ / ระแบบแสง เสียง
พร้อมอุปกรณ์ทสี่ ามารถ
กระจายได้ยินทั่วพื้นที่/
จอ LED ขนาดเหมาะสมกับ
เวที / ป้ายตารางการแสดง
๑ ป้าย
๔.๔.๒ ที่พักนักแสดง : จัดให้มี
ที่พักนักแสดงในรูปแบบ
เต็นท์สีขาว ยกพื้นเรียบ
รองรับนักแสดงไม่น้อยกว่า
๓๐ คน พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ/
เก้าอี้ / กระจก / ที่แขวนชุด
นักแสดง / พัดลม
๔.๔.๓ ที่นั่งชม : จัดให้มี
ที่นั่งชมการแสดงที่เข้ากับ
บรรยากาศของหมู่บ้าน
ที่สามารถรองรับผู้ชม จานวน
ไม่น้อยกว่า ๘๐ ที่นั่ง พร้อม
ตกแต่งบรรยากาศ โดยนาร่ม
ภาคเหนือหลากสีสันมา
ประดับตกแต่งให้มีความ
สวยงามและสามารถบังแดด
ครอบคลุมทั่วพื้นที่นั่งชม
๔.๕ ส่วนพื้นที่ให้ข้อมูล
ท่องเที่ยวและเสนอขาย
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
จัดทาโครงสร้างอาคาร

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
พร้อมองค์ประกอบภายในที่
เหมาะสมและรองรับการใช้
ประโยชน์จริง พื้นที่ใช้สอย
รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตาราง
เมตร รองรับการใช้ประโยชน์
เป็น ๒ ส่วนได้แก่
๔.๕.๑ พื้นที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวจาก
ททท. ภาคเหนือ ๑๑
สานักงาน พร้อมโต๊ะ / เก้าอี้
/ พัดลม ๕ ตัว
๔.๕.๒ พื้นที่ให้ข้อมูล/เสนอ
ขายกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว อาทิ Camping,
พายซับบอร์ด, Spa พร้อม
โต๊ะ / เก้าอี้ / พัดลม ๓ ตัว
๔.๖ ส่วนพื้นทีส่ าธิตและ
จาหน่ายสินค้า
๔.๖.๑ ข่วงทามือ (DIY) :
จัดให้มีพื้นที่สาหรับจัด
กิจกรรม DIY ตกแต่งด้วย
งาน Craft จานวน ๑ ซุ้ม
มีองค์ประกอบ ได้แก่
โครงสร้างไม้ไม่น้อยกว่า ๔๐
ตารางเมตร, มีหลังคา, โต๊ะ
๖ ตัว, แคร่ ๑๒ ตัว,
กระดานดา ๑ ชุด, ป้าย A
Board ๒ ชุด
๔.๖.๒ ข่วงกาดสะป๊ะ :
นาเสนออาหารภาคเหนือ
ขนาด ๓ x ๓ เมตร จานวน
๓๓ ร้าน มีร่มทีส่ ามารถบัง
แดดจานวนไม่น้อยกว่า ๑๕
อัน แต่ละซุ้มติดป้ายชื่อร้าน
๔.๖.๓ จัดให้มีพื้นที่และโต๊ะ
รับประทานอาหารที่สามารถ
รองรับคนได้ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คน โดยจัดเป็นทั้งแบบ
นั่งและยืนรับประทาน จัดให้
มีระยะห่างที่เหมาะสม
๔.๖.๔ ซุ้มขายน้าดื่มของ
ททท. ขนาด ๓ x ๓ เมตร
จานวน ๒ ซุ้มอยู่ในพื้นที่
จาหน่ายอาหาร ติดป้ายชื่อร้าน

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
/ โต๊ะ ๒ ตัว / เก้าอี้ ๔ ตัว /
ยกพื้นเรียบ
๔.๖.๕ โซน Experience of
North นาเสนอเรื่องราว ภูมิ
ปัญญา สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มี
ถิ่นกาเนิดจากภาคเหนือแท้ๆ
และสามารถสร้างรายได้
สร้างอาชีพให้แก่คนในภาคเหนือ
ได้แก่ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
, กิจกรรมรวมพลคนปีขาล
(จาลององค์พระธาตุช่อแฮ
บนหลังเสือ) ขนาดตาม
อัตราส่วนที่เหมาะสมสาหรับ
นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูป
ได้อย่างสวยงาม นาเสนอ
กิจกรรมแขวนตุงถวาย
องค์พระธาตุช่อแฮ และ
กิจกรรมนาเที่ยวจังหวัดแพร่
๔.๖.๖ ข่วงของเมือง :
นาเสนอสินค้าของดีชุมชน
ภาคเหนือขนาด ๓ x ๓ เมตร
จานวน ๒๕ ร้านค้า / ติดป้าย
ชื่อร้าน / โต๊ะ ๒๕ ตัว / เก้าอี้
๕๐ ตัว / มีที่กั้นระแนงแบบ
โปร่งระหว่างแต่ละซุ้ม และ
ที่เก็บของล็อคกุญแจได้
๔.๖.๗ ข่วงโชว์เหนือ :
นาเสนอสินค้าของคนรุ่นใหม่
ที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชน
ภาคเหนือ ขนาด ๓ x ๓
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๙ ตารางเมตร จานวน ๒๐
ร้านค้า / ติดป้ายชื่อร้าน /
โต๊ะ ๒๐ ตัว / เก้าอี้ ๔๐ ตัว /
มีที่กั้นระแนงแบบโปร่ง
ระหว่างแต่ละซุม้ และที่เก็บ
ของล็อคกุญแจได้
๔.๖.๘ โซน Coffee Culture
: นาเสนอร้านชา ร้านกาแฟ /
ไร่ชา ไร่กาแฟที่มีชื่อเสียงของ
ภาคเหนือ ๑๐ ร้าน ตกแต่ง
ภายในโซนรูปแบบ
Camping สามารถปิดล็อก
เก็บเครื่องกาแฟได้ / ติดป้าย

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ชื่อร้าน / โต๊ะ ๑๐ ตัว / เก้าอี้
๒๐ ตัว
๔.๗ อื่นๆ
๔.๗.๑ จัดทาป้าย Directory
Board ขนาดที่มองเห็นได้
ชัดเจน ติดตั้งภายในหมู่บ้าน
พร้อมไฟส่องสว่าง
๔.๗.๒ ติดตั้งวัสดุสาหรับบัง
แดดกันความร้อนในบริเวณที่
มีแสงแดดส่องเข้าถึงทุกโซน
ของการจัดกิจกรรม และเข้า
กับบรรยากาศของหมู่บ้าน
โซนที่ ๕ ภาคใต้ ภายใต้
Theme “Savoury
Southern”
การมอบแรงบันดาลใจผ่าน
การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้
ตลอดทั้งปี ด้วยแนวคิด Art
of Southern จากศิลปะ/
วัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ในพื้นที่ภาคใต้ ไม่
ว่าจะเป็นศิลปะทางด้าน
สถาปัตยกรรม ศิลปะด้าน
แสดงแขนงต่างๆ ศิลปะการ
ทาอาหาร เป็นต้น โดย
ออกแบบและตกแต่ง
ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖,๐๐๐ ตารางเมตร (ภาคใต้
ประกอบด้วย : จังหวัดสงขลา
สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง
กระบี่ ชุมพร ระนอง และ
พังงา) โดยมีแนวคิดหลัก ดังนี้
แนวคิดที่ ๑ : ศิลปะทางด้าน
สถาปัตยกรรม อาทิ
สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกสี
สถาปัตยกรรมไทย-จีนแบบ
ร่วมสมัย และสถาปัตยกรรมไทย
แนวคิดที่ ๒ : ศิลปะด้าน
การแสดง อาทิ มโนราห์
หนังตะลุง และลิเกฮูลู
แนวคิดที่ ๓ : ศิลปะ
จิตรกรรมร่วมสมัย อาทิ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
Street Art
แนวคิดที่ ๔ : ศิลปะการ
ทาอาหาร อาทิ อาหารถิ่น
อาหารเพอรานากัน อาหาร
มุสลิม และอาหารจีน ทั้งนี้
โดยทั้ง ๔ แนวคิดจะเป็นการ
นาเสนอในมุมมองของภาคใต้
ผ่านแนวคิดด้านศิลปะ
สะท้อนผ่านการตกแต่ง
บรรยากาศโดยรวม ออกแบบ
ผังหมู่บ้านภาคใต้ มี
องค์ประกอบ ดังนี้
๕.๑ แลนมาร์ค : ออกแบบ
และตกแต่งพื้นที่ที่แสดง
เอกลักษณ์ของภาคใต้ ภายใต้
แนวคิด Art of Southern
ความรุ่มรวยของอัตลักษณ์
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ภาคใต้ ได้แก่ ศิลปะทางด้าน
สถาปัตยกรรม ศิลปะ
ทางด้านการทาอาหาร ศิลปะ
Street Art และศิลปะ
ทางด้านแสดง ขนาด
เหมาะสมกับพื้นที่
๕.๑.๑ จัดทาซุ้มประตู
ทางเข้า : ที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ของภาคใต้ จานวน
๒ ซุ้ม มีความกว้างไม่น้อย
กว่า ๓ เมตร ความสูงไม่น้อย
กว่า ๓ เมตร พร้อมประดับ
ไฟสวยงาม
๕.๑.๒ ออกแบบและสร้าง
พื้นทีน่ าเสนอเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเสริมความเชื่อสร้าง
แรงศรัทธา สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของ
ภาคใต้ อาทิ หลวงปู่ทวด
และ/หรือ ไอ้ไข่วัดเจดีย์
ตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้มี
ความเหมาะสม
๕.๑.๓ จุดถ่ายภาพ The Art
of Southern เพื่อสื่อถึง
Street Art ของภาคใต้
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ จุด

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๕.๑.๔ จัดทาประติมากรรม
โคมไฟ เพื่อใช้แสดงในพื้นที่
หมู่บ้านภาคใต้ ภายใต้แนวคิด
“Art of Southern” อาทิ
โคมไฟที่แสดงเอกลักษณ์/
สัญลักษณ์ของภาคใต้ โดยมี
ความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
และผสมผสานการประดับไฟ
ในรูปแบบอื่นๆ อาทิ อุโมงค์
โคมไฟ พร้อมมีรั้วหรือกัน
แนวเขตป้องกันการเข้า-ออก
พื้นที่ตลอดแนว (เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19)
๕.๒ พื้นที่ส่วนการแสดง
๕.๒.๑ เวทีการแสดง :
ออกแบบตกแต่งเวทีการแสดง
ขนาดประมาณ กว้างไม่น้อย
กว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
๑๔ เมตร สูงจากพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑ เมตร ฉากสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร มีความ
มั่นคงแข็งแรง สามารถ
รองรับการแสดง ที่มีจานวน
ผู้แสดงได้พร้อมกันไม่น้อย
กว่า ๕๐ คน มีการประดับ
ตกแต่งที่อยู่ภายใต้แนวคิด
Modern Art of Southern
อาทิ รูปแบบสไตล์ตึกชิโน
โปรตุกสี โดยต้องมีบันได
ขึ้นลง ๒ จุด /จอ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๓ x ๗ เมตร
พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงที่
รองรับการแสดงบนเวทีได้ /
ระบบแสง สี เสียง พร้อม
อุปกรณ์ที่สามารถกระจายได้
ยินทั่วพื้นที่หมู่บ้านภาคใต้
๕.๒.๒ ที่พกั นักแสดง : จัดให้
มีที่พักนักแสดง ห้องเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายสาหรับ
นักแสดงที่มิดชิดเป็นสัดส่วน
ในรูปแบบเต็นท์สีขาว ๒
เต็นท์ ภายในเต็นท์แบ่งห้อง
๔ ห้องเพื่อประโยชน์ในการ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ใช้งาน พร้อมโต๊ะ+เก้าอี้+ราว
แขวนผ้า รองรับนักแสดง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ติดตั้งพัดลม
๕.๒.๓ ที่นั่งชม : จัดให้มีที่นั่ง
ชมการแสดงที่เข้ากับ
บรรยากาศของหมู่บ้าน
จานวน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ที่นั่ง
๕.๓ ส่วนพื้นที่ให้ข้อมูล
ท่องเที่ยวและจาหน่าย
โปรแกรมท่องเที่ยว จัดทา
โครงสร้างอาคารพร้อม
องค์ประกอบภายในทีเ่ หมาะสม
และรองรับการใช้ประโยชน์จริง
และตกแต่งพื้นที่โดยรอบ
ในรูปแบบที่สอดคล้องกับ
แนวคิด landmark พื้นที่
ในภาคใต้ อาทิเช่น สนามบิน
เบตง พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อย
กว่า ๑๔๐ ตารางเมตร
โดยรองรับการใช้ประโยชน์
ดังนี้
๕.๓.๑ พื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
รองรับสานักงาน ททท.
ภูมิภาคภาคใต้จานวน ๑๑
สานักงาน พร้อมอุปกรณ์
อานวยความสะดวก
เคาน์เตอร์วางเอกสารจานวน
ไม่น้อยกว่า ๖ ชุด พร้อมเก้าอี้
ให้เพียงพอสาหรับเจ้าหน้าที่
บริการข้อมูลข่าวสาร / จัดให้
มีห้องเก็บเอกสาร /พื้นที่เก็บ
สัมภาระ (ตู้ Locker
ประมาณ ๑๐-๑๖ ช่อง) /
พัดลม ๓ ตัว
๕.๓.๒ พื้นที่รับรองแขก VIP
พร้อมอุปกรณ์อานวยความ
สะดวก จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐ ที่นั่ง ติดตั้งพัดลม โดย
ออกแบบลักษณะเป็นลอบบี้
เลานจ์ (Lobby Lounge)
ให้เป็น Theme เดียวกับ
พื้นที่ให้บริการข้อมูล
ท่องเที่ยว และจาหน่าย
โปรแกรมท่องเที่ยว

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๕.๔ พื้นที่สาธิตและจาหน่าย
สินค้า ออกแบบตกแต่งพื้นที่
สาธิตและจาหน่ายสินค้า
พื้นที่จัดกิจกรรม DIY
โดยออกแบบซุ้มทีส่ ื่อถึง
วัฒนธรรมของภาคใต้ด้วย
ลวดลายกราฟิก, มีความ
ทันสมัยแต่แฝงกลิ่นอาย
วัฒนธรรมของพื้นที่ภาคใต้
ภายใต้ Concept “หลาดใต้
โหนด” และใช้ลวดลายศิลปะ
ของภาคใต้ พร้อมการสาธิต
จากชุมชนท่องเที่ยว อาทิ
ลายเรือกอและ/ลายผ้า
ปาเต๊ะ/ลายผ้าบาติก หรือ
กระจูด ตกแต่งเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับ Concept
๕.๔.๑ โซน “ก็มาดิ Craft”:
พื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมสาธิต
DIY (ประกอบด้วยพื้นที่
สาธิต+จาหน่ายสินค้า)
ตกแต่งด้วยงาน Craft ที่
สะท้อนศิลปภาคใต้ ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตาราง
เมตร สาหรับผู้ประกอบการ
๘ ราย รองรับนักท่องเที่ยว
ที่จะมาร่วมทากิจกรรมได้
๕.๔.๒ โซน “ROI’Licious”:
ซุ้มจาหน่ายอาหาร : ขนาด
๓ x ๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร
จานวน ๓๐ ร้าน พร้อมป้าย
ชื่อร้าน / ป้ายแสดงราคา /
มีที่นั่งรับประทานอาหาร
๑๐๐ ที่นั่ง ที่บ่งบอก
เอกลักษณ์ภาคใต้ เช่น นาผ้า
ปาเต๊ะ/บาติก/กระจูด หลาก
สีสันมาขึงเป็นหลังคาลด
ความร้อน หรือนามาประดับ
ตกแต่งร้านซุม้ อาหารแต่ละซุ้ม
๕.๔.๓ ซุ้ม OTOP สินค้าของ
ที่ระลึก : ขนาด ๓ x ๓ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙
ตารางเมตร จานวน ๑๔ ซุม้

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
พร้อมป้ายชื่อร้าน จานวน
๑๔ ชิ้น โต๊ะจานวน ๑๔ ตัว
เก้าอี้จานวน ๒๘ ตัว
๕.๔.๔ โซน “พี่บ่าวคาเฟ่”:
ขนาด ๓ x ๓ เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร
จานวน ๘ ร้าน สามารถปิด
ล็อคเก็บเครื่องกาแฟได้ ปิด
ป้ายชื่อร้าน โต๊ะ ๘ ตัว เก้าอี้
๑๖ ตัว ที่เก็บของล็อคกุญแจ
๕.๕ อื่นๆ
๕.๕.๑ ติดตั้งวัสดุสาหรับ
บังแดดกันความร้อนในบริเวณ
ที่มีแสงแดดส่องเข้าถึงทุกโซน
ของการจัดกิจกรรม และเข้ากับ
บรรยากาศของหมู่บ้าน
๕.๕.๒ จัดทา Directory
Board แสดงผังภายในพื้นที่
หมู่บ้าน และผังข้อมูล
รายละเอียดตารางการจัด
กิจกรรมการแสดงบนเวที
ขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน
ติดตั้งภายในหมู่บ้าน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
โซนที่ ๖ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภายใต้ Theme
“Cool อีสาน”
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภายใต้แนวคิด “Cool
อีสาน” ชูเอกลักษณ์จดุ ขาย
นาเสนอประสบการณ์
ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่โดดเด่น ร้อยเรียง
เรื่องราวให้เป็นเรื่องของการ
ท่องเที่ยว Cool อีสาน
Concept (C : Cuisine
Special อาหารเก๋ๆ ที่ต้อง
ลองเมื่อเยือนอีสาน และ
ส้มตา เมนูเด็ดที่มาแล้ว
ห้ามพลาด O : Oriental
Heritage วิถีถิ่น วัฒนธรรม
และประเพณีที่สร้างความ
สนุกสนานให้เมื่อมาเยือน,

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
O : Outstanding Look
ความสวยงามทางธรรมชาติ
ของพื้นที่ภูมิภาคที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย
บรรยากาศงดงามทั้ง ๓ ฤดู,
L : Linkage Travel ดินแดน
แห่งเส้นทางเชื่อมโยงที่ร้อย
เรื่องราวให้น่าติดตาม) ให้เป็น
จุดขายทางการตลาด โดย
นาเสนอสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว (๓ ธรรม : ธรรม
มะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม )
ผสมผสานกับสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย
อาทิ อาหาร Fusion Food
งาน Craft โดยออกแบบ
และตกแต่งในขนาดพื้นที่
ครอบคลุมประมาณ ๗,๐๐๐
ตารางเมตร (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
ประกอบด้วย : จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ
อุบลราชธานี อานาจเจริญ
ยโสธร ศรีสะเกษ ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
มหาสารคาม นครพนม
สกลนคร มุกดาหาร อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ เลย
หนองบัวลาภู สุรินทร์ และ
บุรีรัมย์)
๖.๑ แลนมาร์ค : ออกแบบ
และตกแต่งพื้นที่หมู่บ้าน
“Cool I-SAN” ที่สะท้อนถึง
เอกลักษณ์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้
แนวคิด ธรรมะ วัฒนธรรม
ธรรมชาติ ดังนี้
๖.๑.๑ ออกแบบตกแต่ง
สิ่งก่อสร้างที่เป็นจุดเด่นของ
หมู่บ้าน คือ หอโหวด จังหวัด
ร้อยเอ็ด ความสูง ไม่น้อยกว่า
๗ เมตร

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๖.๑.๒ จัดทาซุ้มประตู
ทางเข้า จานวน ๒ ซุ้ม ใน
ลักษณะ ๓ มิติ โดยแต่ละซุ้ม
ประตูขนาดสูง ไม่น้อยกว่า
๓ เมตร กว้างไม่น้อยกว่า
๖ เมตร พร้อมประดับไฟ
สวยงาม มีรั้วหรือกันแนวเขต
ป้องกันการเข้า-ออกพื้นที่
ตลอดแนว (เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19) ดังนี้
ซุ้มที่ ๑ ซุ้มประตูชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านเชียงคาน
ซุ้มที่ ๒ ซุ้มประตูสะพานไม้
แกดา สวนดอกไม้ และหลักกิโล
๖.๑.๓ จัดหา/จัดทา และจัด
แสดงโคมไฟและธุงประดับ
เอกลักษณ์ของภาคอีสาน
บรรยากาศเสมือนการ
เดินทางไปถ่ายภาพในแหล่ง
ท่องเที่ยวจริง และมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับ
องค์ประกอบอื่นๆ ในหมู่บ้าน
อีสาน (วัฒนธรรม) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประเภทที่ ๑ โคมไฟและธุง
ในพื้นที่อีสานเหนือ ได้แก่
โคมไฟไทดา(เลย) ดาว
คริสต์มาส(สกลนคร) โคมไฟ
วังน้ามอก(หนองคาย)
ประเภทที่ ๒ โคมไฟและธุง
ในพื้นที่อีสานกลาง ได้แก่
ธุงใยแมงมุม(กาฬสินธุ์)
ประเภทที่ ๓ โคมไฟและธุง
ในพื้นที่อีสานใต้ ได้แก่ มาลัย
ข้าวตอก(ยโสธร) ต้นกระธูป
(ชัยภูมิ) โคมไฟตูมกา(ยโสธร)
๖.๑.๔ จัดตกแต่งพื้นที่ใน
หมู่บ้านอีสานเพิ่มความสดชื่น
และสีสันด้วยดอกไม้ ตาม
ฤดูกาลท่องเที่ยวภาคอีสาน
๖.๑.๕ ออกแบบจุดถ่ายรูป
Unseen New Series ของ
ภาคอีสาน จานวนไม่น้อยกว่า

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๕ จุด
๖.๑.๖ จัดพื้นทีส่ าหรับ
กิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว
โดยจัดเตรียมสถานที่ที่มี
ความเหมาะสม พร้อม
จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง
ระบบไฟ โต๊ะวางอาหาร
สาหรับกิจกรรมตักบาตรข้าว
เหนียว ตามวันและเวลาที่
ททท. กาหนด
๖.๒ พื้นที่ส่วนการแสดง
๖.๒.๑ เวทีกลางและลาน
วัฒนธรรม : ออกแบบตกแต่ง
เวทีการแสดงในรูปแบบอีสาน
ประยุกต์เป็นลักษณะเวทีหมอ
ลาอีสาน พร้อมฉากและการ
ตกแต่งบนเวที โดยเวทีขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
เป็นพื้นต่างระดับ ๓ ชั้น มี
บันไดด้านหน้า และด้านข้าง
๒ ข้าง มีพื้นที่เก็บเครื่อง
ดนตรี มีจอ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า ๔ x ๑๐ เมตร
อุปกรณ์เครื่องเสียงที่รองรับ
การแสดงบนเวทีได้ ตลอดจน
เชื่อมต่อสาหรับการ
ถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรม
โซนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน
จัดระบบแสง สี เสียงพร้อม
อุปกรณ์ที่สามารถกระจายได้
ยินทั่วหมู่บ้าน จัดเตรียมที่นั่ง
ชมการแสดงให้เหมาะสมกับ
พื้นที่จัดทาที่บังแดดสาหรับ
ผู้ชมการแสดง อาทิ ร่ม
๖.๒.๒ “พื้นที่เดิ่น (ลาน)
อีสาน ม่วนซื่น” : พื้นที่การ
แสดงย่อยของหมู่บ้าน
จานวน ๓ จุด โดยจัดหา
เครื่องเสียงและอุปกรณ์อื่น
สาหรับรองรับการแสดง
๖.๒.๓ ที่พักนักแสดง : จัดให้
มีที่พักนักแสดงในรูปแบบ
เต็นท์สีขาว รองรับนักแสดง

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน จานวน
๓ เต็นท์ พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ/
เก้าอี้ /กระจก/ที่แขวนชุด
นักแสดง
๖.๓ พืน้ ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
และจาหน่ายโปรแกรม
ท่องเที่ยว : เฮือนคาแก้ว
ออกแบบ จัดทาโครงสร้าง
ตกแต่งอาคารพร้อม
องค์ประกอบภายในทีเ่ หมาะสม
และรองรับการใช้ประโยชน์จริง
และตกแต่งพื้นที่โดยรอบ
พื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า
๑๕๐ ตารางเมตรโดยรองรับ
การใช้ประโยชน์ ดังนี้
๖.๓.๑ “สถานีม่วนซื่น”
กิจกรรมให้ข้อมูลข่าวสาร
ท่องเที่ยวอีสานพื้นที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารของสานักงาน ททท.
ในภูมิภาคภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด)
พร้อมอุปกรณ์อานวย
ความสะดวก โดยจัดให้มี
เคาน์เตอร์วางเอกสาร ๘ ชุด
จอภาพโทรทัศน์ ๒ ชุด
พร้อมฉายวีดีทัศน์ท่องเที่ยว
และเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์
พร้อมเก้าอี้ จานวน ๒๐ ตัว
๖.๓.๒ พื้นที่สาหรับจัด
กิจกรรมเสนอขายเส้นทาง
ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้
อุปกรณ์อานวยความสะดวก
ในการเจรจาผู้ซื้อ/ผู้ขาย
LED พร้อมเครื่องเสียง
พร้อมจัดให้มีป้ายชื่อ พื้นที่
เก็บสัมภาระ
๖.๓.๓ ห้องเก็บของที่มิดชิด
กันแดดกันฝน มีประตู
สามารถล็อคกุญแจได้ภายใน
ประกอบด้วยตู้เก็บสัมภาระ
ล็อคกุญแจได้ ชั้นวางเอกสาร
แข็งแรง สามารถรองรับ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
น้าหนักสิ่งของน้าหนักมากได้
๖.๓.๔ พื้นที่รับรองแขก VIP
พร้อมอุปกรณ์อานวยความ
สะดวก จานวนไม่น้อยกว่า
๒๐ ที่นั่ง พร้อมโต๊ะสาหรับ
รับประทานอาหาร
๖.๔ พื้นที่สาธิตและจาหน่าย
สินค้า
๖.๔.๑ “เฮือนอีสานเฮ็ดมือ”:
บ้านไทยอีสานประยุกต์
จาลองวิถีชีวิตชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยกพื้นสูง
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อม
ประดับไฟส่องสว่าง จัดเป็น
พื้นที่กิจกรรมสาธิต จานวน
๔ กิจกรรม พร้อมจัดพื้นที่
สาหรับกิจกรรม Workshop
พร้อมป้ายกระดานดา
๖.๔.๒ “ซุ้มสาธิตและชุมชน
ท่องเที่ยว” ขนาดพื้นที่ซุ้มละ
๔ x ๓ เมตร จานวน ๒๐ ซุ้ม
มีที่นั่งยกพื้นสูง ๔๐
เซนติเมตร ขนาด ๒.๔ x ๓
เมตร สาหรับชมสาธิตและ
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว
สามารถเก็บ ของและล็อค
กุญแจได้ พร้อมปิดกัน้ ด้านหลัง
๖.๔.๓ “ตลาดนายฮ้อย” :
กิจกรรมจาหน่ายสินค้า
OTOP ขนาดซุ้มละ ๓ x ๓
เมตร จานวน ๒๐ ซุ้ม พร้อม
โต๊ะ ๒๐ ตัว เก้าอี้ ๔๐ ตัว
แคร่ ๒๐ ตัว มีพื้นที่เก็บของได้
๖.๔.๔ “ลานแซ่บนัว” :
สาหรับจาหน่ายอาหาร
พื้นบ้านอีสาน ประกอบด้วย
- “ซุ้มอาหารอีสาน”: ขนาด
๓ x ๓ เมตร จานวน ๓๐ ซุ้ม
พร้อมโต๊ะ ๓๐ ตัว เก้าอี้ ๖๐
ตัว มีพื้นที่เก็บของได้

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
- ซุ้มขายน้าดื่มขนาด ๓ x ๓
เมตร จานวน ๒ ซุ้ม อยู่ใน
พื้นที่จาหน่ายอาหาร โต๊ะ
๒ ตัว เก้าอี้ ๔ ตัว
- ที่นั่งรับประทานอาหาร
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ที่นั่ง
อาทิ แคร่ไม้ไผ่ เสื่อสีธรรมชาติ
๖.๕ อื่นๆ
๖.๕.๑ จัดหาร่มบังแดด
สาหรับใช้บังแสงแดดในพื้นที่
หมู่บ้าน จานวน ๔๐ คัน
๖.๕.๒ จัดทาสะพานข้ามร่อง
น้า ๑ จุด เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน
สาหรับพื้นที่รบั ประทาน
อาหาร
๖.๕.๓ จัดทาป้ายชี้ทาง
ภายในหมู่บ้าน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ให้มี
ความชัดเจน สวยงาม
๖.๕.๔ จัดทา Directory
Board แสดงผังภายในพื้นที่
หมู่บ้าน และผังข้อมูล
รายละเอียดตารางการจัด
กิจกรรมการแสดงบนเวที
ขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน
ติดตั้งภายในหมู่บ้าน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
โซนที่ ๗ Street Art กทม.
ออกแบบและตกแต่ง
ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๙๐๐ ตารางเมตร มีรั้วหรือ
กันแนวเขตป้องกันการเข้าออกพื้นที่ตลอดแนว
(เนื่องจากสถานการณ์
Covid-19) องค์ประกอบ
ดังนี้
๗.๑ จัดทาซุ้มประตูทางเข้า
ตกแต่งให้สวยงามและ
ประดับไฟ จานวน ๑ ซุ้ม
๗.๒ จัดให้มีซุ้มให้ข้อมูล
ข่าวสารของ กทม. จานวน
๑ ซุ้ม พร้อมอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกให้เพียงพอ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
สาหรับเจ้าหน้าที่บริการ
ข้อมูลข่าวสาร อาทิ โต๊ะ/
เก้าอี้ เป็นต้น
๗.๓ จัดให้มีซุ้มสาหรับร้านค้า
ขนาดซุ้มละ ๓ x ๓ เมตร
จานวน ๕๐ ซุม้ แต่ละซุ้มติด
ป้ายชื่อร้าน พร้อมอุปกรณ์
อานวยความสะดวก
๗.๔ จัดพื้นที่สาหรับนั่งพัก
และนั่งรับประทานอาหาร
สาหรับนักท่องเที่ยว จานวน
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ที่นั่ง
โซน ๘ เวทีกลาง
ดาเนินการจัดทาเวทีใหญ่
จัดพิธีเปิด การต้อนรับบุคคล
สาคัญ จัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดง
ร่วมสมัย ในงานเทศกาลเทีย่ ว
เมืองไทย ประจาปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ
สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
๘.๑ เวทีใหญ่
๘.๑.๑ ออกแบบและจัดทา
เวทีใหญ่ พร้อมฉากการแสดง
ถึงแนวคิด “อะเมซิ่งยิ่ง
กว่าเดิม” สาหรับพิธีเปิดและ
การแสดงตลอดระยะเวลา
การจัดงาน จานวน ๑ เวที
โดยพื้นที่บนเวที มีขนาดไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร
และสูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
พร้อมตกแต่งบรรยากาศและ
บริเวณโดยรอบให้สวยงาม
๘.๑.๒ ตกแต่งพื้นที่บริเวณ
ทางเข้าเวทีใหญ่ และบริเวณ
โดยรอบให้สวยงาม มีรั้วหรือ
กันแนวเขตป้องกันการเข้าออกพื้นที่ตลอดแนว
(เนื่องจากสถานการณ์
Covid-19)
๘.๑.๓ จัดหาระบบแสง
ระบบเสียง จอ LED ที่ใช้
สาหรับการแสดง ซึ่งสามารถ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
รองรับกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์
และเทคนิคพิเศษอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม
๘.๑.๔ จัดเตรียมพื้นที่สาหรับ
นักแสดง จานวนไม่น้อยกว่า
๒ พื้นที่ โดยต้องปิดกั้นมิดชิด
และจัดหาอุปกรณ์ ได้แก่
กระจก โต๊ะ เก้าอี้ ที่แขวน
ชุดนักแสดง เป็นต้น
๘.๑.๕ จัดเตรียมพื้นที่สาหรับ
ทีมงาน ททท. คณะกรรมการ
ต่าง ๆ จานวนไม่น้อยกว่า
๑ พื้นที่
๘.๑.๖ จัดให้มีเจ้าหน้าที่
อานวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอตลอดระยะเวลา
การจัดงาน
๘.๒ พิธีเปิด
๘.๒.๑ ออกแบบ Gimmick
และรายละเอียดกาหนดการ
พร้อมประดับตกแต่งพื้นที่
สาหรับพิธีเปิดงานเทศกาล
เที่ยวเมืองไทย ประจาปี
๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด
“อะเมซิ่ง ยิ่งกว่าเดิม”
๘.๒.๒ จัดหาพิธีกรในพิธีเปิด
งาน ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
โดยต้องมีความรูด้ ้านการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จานวน
ไม่น้อยกว่า ๒ คน และแต่ง
กายให้สวยงามและเหมาะสม
๘.๒.๓ จัดหาเจ้าหน้าที่
ต้อนรับ ๒ ภาษา (ไทยอังกฤษ) จานวนไม่น้อยกว่า
๑๒ คน โดยแต่งกายอย่าง
เหมาะสมและสวยงาม
๘.๒.๔ จัดเตรียมเครื่อง
แต่งกาย จานวนไม่น้อยกว่า
๑๒ ชุด พร้อมช่างแต่งหน้า
ทาผม สาหรับเจ้าหน้าที่รับ
คณะ VIP
๘.๒.๕ จัดทาจุดรับ
ลงทะเบียน ประกอบด้วย

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
โต๊ะลงทะเบียน จานวนไม่
น้อยกว่า ๔ ตัว และเก้าอี้
ไม่น้อยกว่า ๘ ตัว
๘.๒.๖ จัดเตรียมที่จอดรถ
สาหรับแขก VIP ร่วมงานพิธี
เปิด จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐
คัน
๘.๒.๗ จัดเตรียมของที่ระลึก
สาหรับแขก VIP จานวนไม่
น้อยกว่า ๕๐ ชุด และสาหรับ
แขกเชิญ จานวนไม่น้อยกว่า
๒๕๐ ชุด
๘.๒.๘ จัดหาเครื่องดื่ม
ของว่าง สาหรับแขก VIP
จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด
และสาหรับแขกเชิญ จานวน
ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชุด
๘.๒.๙ จัดเตรียมที่นั่งสาหรับ
แขกพิเศษ VVIP จานวน
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง แขก
VIP จานวนไม่น้อยกว่า
๓๐ ที่นั่ง และแขกเชิญ
จานวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ที่นั่ง
โดยจะต้องจัดที่นั่งที่แตกต่าง
กันสาหรับแขกเชิญในแต่ละ
ประเภท
๘.๒.๑๐ จัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณเวทีใหญ่ใน
วันพิธีเปิด เช่น ระบบ EOD
ฯลฯ
๘.๒.๑๑ จัดเตรียมโพเดียม
พร้อมประดับตกแต่งให้
สวยงาม จานวนไม่น้อยกว่า
๒ ชุด
๘.๒.๑๒ จัดหาการแสดง
สาหรับพิธีเปิดงานเทศกาล
เที่ยวเมืองไทย ประจาปี
๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด
“อะเมซิ่ง ยิ่งกว่าเดิม”
จานวน ๑ ชุด ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๕ นาที
๘.๓ การต้อนรับบุคคลสาคัญ
และผูต้ ิดตาม (วันที่ ๑๘ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๘.๓.๑ จัดเตรียมพื้นที่รับรอง
พิเศษติดเครื่องปรับอากาศ
สาหรับบุคคลสาคัญ ผู้บริหาร
ระดับสูงของ ททท. และ
ผู้ติดตาม จานวน ๒ ห้อง
พร้อมอุปกรณ์ภายในห้อง
ดังนี้
ห้องที่ ๑ ชุดรับแขก (สาหรับ
VIP) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง
และโต๊ะอาหารและเก้าอี้
จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง
มุมเครื่องดื่ม ๑ จุด พร้อม
บริกร จานวน ๒ คน สาหรับ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
และ TV สาหรับถ่ายทอด
บรรยากาศการแสดงบนเวที
ใหญ่ จานวน ๑ เครื่อง
ห้องที่ ๒ ที่นั่งสามารถรองรับ
ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ จานวน ไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
อุปกรณ์เครื่องเขียน และ TV
สาหรับถ่ายทอดบรรยากาศ
การแสดงบนเวทีใหญ่ เป็นต้น
๘.๓.๒ กาหนดเส้นทางการ
เยี่ยมชมของบุคคลสาคัญ
และผูต้ ิดตาม จานวนไม่น้อยกว่า
๒ เส้นทาง โดยแบ่งเป็น
เส้นทางระยะสั้น และ
เส้นทางระยะยาว
๘.๔ การแสดงบนเวทีใหญ่
๘.๔.๑ จัดหากิจกรรมบันเทิง
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
และร่วมสมัย ศิลปินหรือ
ดาราที่มีชื่อเสียงมาแสดง
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
โดยให้มีการแสดงอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้มีความ
น่าสนใจและสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๘.๔.๒ จัดหาพิธีกรดาเนิน
รายการ จานวนไม่น้อยกว่า
๒ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
โดยสามารถเชิญชวนและ
ดึงดูดผู้ชมได้เป็นอย่างดีมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับ
ภาพลักษณ์ขององค์กร
๘.๔.๓ จัดหาจอ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๓ x ๔ เมตร
จานวน ๑ จอ สาหรับแสดง
ตารางกิจกรรม Directory
Board และถ่ายทอด
บรรยากาศการแสดงบนเวที
ใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘.๕ การดาเนินงานอื่น ๆ
๘.๕.๑ จัดหากระแสไฟและ
อุปกรณ์สารองไฟในกรณี
ฉุกเฉินให้เพียงพอต่อการจัด
งานตลอดระยะเวลาการจัด
งาน โดยผูร้ ับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น
๘.๕.๒ บันทึกภาพเคลื่อนไหว
การแสดง รวมทั้งบรรยากาศ
การจัดงานระหว่างวันที่ ๑๘ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ในระบบดิจติ อล
๘.๕.๓ บันทึกภาพนิ่งใน
ระบบดิจติ อลที่มคี วาม
ละเอียดสูง สาหรับทุกส่วน
กิจกรรมผู้รับจ้างเป็นผู้
ดาเนินงาน ระหว่างวันที่
๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕
๘.๕.๔ จัดหาระบบรักษา
ความปลอดภัยบริเวณเวทีใหญ่
๘.๕.๕ จัดหาเจ้าหน้าที่
สาหรับติดต่อประสานงาน
ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา
การจัดงาน

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๘.๕.๖ จัดหาวิทยุสื่อสาร
พกพาให้ ททท. สาหรับติดต่อ
ประสานงานระหว่างงาน
จานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ เครื่อง
๘.๕.๗ จัดหาพัดลม ติดตั้ง
โดยรอบที่นั่งชมการแสดงบน
เวทีใหญ่ จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐ เครื่อง
๘.๕.๘ จัดพื้นที่กอง
อานวยการบริเวณเวทีใหญ่
และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อม
เครื่องแต่งกายภายใต้แนวคิด
“อะเมซิ่ง ยิ่งกว่าเดิม”
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
ภายในงาน ตลอดระยะเวลา
การจัดงาน
๘.๕.๙ จัดเตรียมรถสุขา
เคลื่อนที่ปรับอากาศ สาหรับ
บุคคลสาคัญและผู้ติดตาม
จานวน ๒ คัน และรถดูดถ่าย
สิ่งปฏิกูล จานวน ๑ คัน
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘.๕.๑๐ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่
ดูแลความเรียบร้อย รักษา
ความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
พร้อมอุปกรณ์อานวยความ
สะดวก อาทิ ผ้าเย็น เครื่องดื่ม
น้าดื่ม กระดาษเช็ดมือ
เครื่องปฐมพยาบาล ในบริเวณ
การจัดการแสดงเวทีใหญ่
จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
๘.๕.๑๑ จัดให้มเี จ้าหน้าที่ทา
ความสะอาด พร้อมอุปกรณ์
ทาความสะอาด ทาความ
สะอาดในบริเวณการจัดการ
แสดงเวทีใหญ่ จานวน
ไม่น้อยกว่า ๔ คน ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน
๘.๕.๑๒ จัดหารถกอล์ฟและ
พนักงานขับรถ พร้อมเครื่อง
แต่งกายให้แก่พนักงานขับรถ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ภายใต้แนวคิด “อะเมซิ่ง
ยิ่งกว่าเดิม” เพื่อรับส่งบุคคล
สาคัญ ผู้ติดตาม นักแสดง
และคณะทางาน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๘ คัน ระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕
๘.๕.๑๓ จัดเตรียมที่จอดรถ
สาหรับแขก VIP และ
ผู้บริหาร ททท. เพื่อเยี่ยมชม
และปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ
ภายในงานตลอดระยะเวลา
การจัดงาน จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐ คัน
๘.๕.๑๔ ดาเนินการควบคุม
และกากับดูแลพิธีเปิดงาน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยประสานกับหน่วยงาน/
บุคคลที่เกี่ยวข้องและให้การ
สนับสนุน ตลอดจนอานวย
ความสะดวกด้านต่างๆ
ตามความเหมาะสม หรือ
ตามที่ ททท. กาหนด
โซนที่ ๙ เที่ยวไทยแบบใหม่
สไตล์ New Normal
ออกแบบและตกแต่ง
ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๖๐๐ ตารางเมตร มีรั้วหรือ
กันแนวเขตป้องกันการเข้าออกพื้นที่ตลอดแนว
(เนื่องจากสถานการณ์
Covid-19) โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
๙.๑ พื้นที่ส่วนกลาง
๑) Landmark ออกแบบให้
สอดคล้องกับแนวคิดของ
กิจกรรมภายในโซน จานวน
๑ จุด
๒) ซุ้มประตูทางเข้า
ออกแบบให้สอดคล้องกับ
แนวคิดของกิจกรรมภายใน
โซน จานวน ๑ จุด
๓) เวทีการแสดง ขนาด
๑๒.๒ x ๔.๘ เมตร พร้อมจอ

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
LED ขนาดที่เหมาะสม
จานวน ๑ ชุด พร้อมระบบ
แสง เสียง
๔) ห้องพักนักแสดง พิธีกร
และทีมงาน จานวน ๒ ชุด
ขนาดพื้นที่ไม่ต่ากว่า ๑๘
ตารางเมตร พร้อมโต๊ะ เก้าอี้
อุปกรณ์อานวยความสะดวก
๕) ที่นั่งชมการแสดง จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง
๙.๒ พื้นที่กิจกรรมเทีย่ วไทย
มั่นใจไปกับ SHA
ออกแบบและตกแต่งพื้นที่
เพื่อนาเสนอการทากิจกรรม
ด้านท่องเที่ยวปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐาน SHA ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
๙.๓ พื้นที่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
(CSR) ออกแบบและตกแต่ง
พื้นที่ เพื่อนาเสนอกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
(CSR) ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๐๐ ตารางเมตร
๙.๔ พื้นที่กิจกรรม
Innovation x Startup
ออกแบบและตกแต่งพื้นที่
เพื่อนาเสนอนวัตกรรมสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยว
ผ่าน Travel Tech Startup
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
การท่องเทีย่ ว และนักออกแบบ
รุ่นใหม่ ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๐๐ ตารางเมตร
๙.๔.๑ โครงสร้างไม้ ยกพื้น
พร้อมปูพรม ขนาดพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร
๙.๔.๒ โลโก้ “Innovation x
Startup” ขนาด ๐.๘ x ๑.๘
เมตร พร้อมไฟเส้น LED
๙.๔.๓ พื้นที่เก็บของ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๙ ตร.ม. จานวน
๑ ห้อง
๙.๔.๔ จอ LED ขนาด ๕๕

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

๒. ด้านการประชาสัมพันธ์ภายในงาน

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๙.๔.๕ เคาน์เตอร์
ผู้ประกอบการ จานวน ๗
ชุด (แต่ละชุดประกอบด้วย
โต๊ะ ๑ ตัว และเก้าอี้ ๓ ตัว)
๙.๔.๗ โต๊ะ จานวน ๔ ตัว
และเก้าอี้ จานวน ๑๖ ตัว
๙.๔.๘ พัดลม จานวน ๔ ตัว
๙.๔.๙ เครื่องเสียงชุดเล็ก
จานวน ๑ ชุด
๙.๕ พื้นที่กิจกรรม DIY
พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับทา
กิจกรรม จานวน ๖ ชุด
๒.๑ จัดทาซุ้มประตูทางเข้า
งานขนาดใหญ่ (Archway)
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ จุด
พร้อมตกแต่งบรรยากาศให้
เกิดการเชื่อมโยงจากประตู
ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่การจัดงาน
ในโซนต่างๆ
๒.๒ จัดทาป้ายแผนที่และ
รายละเอียดบริเวณพื้นที่จัด
งาน (Directory Board)
และมี QR Code ติดตั้ง
บริเวณโดยรอบของงาน
ไม่น้อยกว่า ๘ จุด พร้อมไฟ
ส่องสว่าง
๒.๓ จัดทาป้ายบอกทาง
ภายในงานให้ทั่วบริเวณงาน
ให้มีความชัดเจน สวยงาม
๒.๔ จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
จานวน ๒ ป้าย เพื่อติดตั้ง
บริเวณริมรั้วสวนลุมพินี
ก่อนวันเริ่มงาน
๒.๕ จัดให้มีระบบเสียงตาม
สายทั่วบริเวณงาน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงาน
๒ ภาษา (ไทย – อังกฤษ)
๒.๖ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ
และให้ข้อมูลการจัดงานแก่
ผู้ร่วมงาน ๒ ภาษา
(ไทย-อังกฤษ) จานวนไม่น้อย
กว่า ๒๐ คน ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

๓. ด้านความปลอดภัย

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
การจัดงาน (เสนอแผน
บริหารจัดการเจ้าหน้าที่
ต้อนรับ)
๒.๗ จัดทาระบบสารสนเทศ
จองเข้าชมงานล่วงหน้า (เช่น
QR Code ,Application)
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
งานผ่านเครือข่ายมือถือ
ในช่วงระหว่างจัดงาน
๓.๑ เสนอแผนความ
ปลอดภัยในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในการจัดงานและ
ความปลอดภัยแก่ผเู้ ข้าร่วมงาน
พร้อมบริหาร Covid-19
๓.๒ จัดทาแผนเผชิญเหตุ
กรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ใน
พื้นที่การจัดงาน พร้อม
ประชาสัมพันธ์และซักซ้อมทา
ความเข้าใจในการดาเนินการ
ตามแผนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
๓.๓ จัดให้มีถังดับเพลิงทุก
โซนกิจกรรม
๓.๔ ติดตั้งไฟส่องสว่าง
ในทุกพื้นที่บริเวณงาน บริเวณ
โดยรอบงาน โซนการแสดง
สาธิต พื้นที่ทางเดินโดยรอบ
และจุดเชื่อมต่อแต่ละภาค
และพื้นที่กิจกรรมของ กทม.
ให้เพียงพอ
๓.๕ จัดให้มีหน่วยปฐม
พยาบาลหลัก ๑ จุดติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ หน่วย
พยาบาลเคลื่อนที่เร็วจานวน
๓ ชุด รถพยาบาลจานวน
๑ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่วิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขดูแลตลอด
การจัดงาน
๓.๖ ติดตั้งกล้อง CCTV
บริเวณประตูทางเข้า – ออก
สวนลุมพินี จานวนไม่น้อย
กว่า ๘ ตัว และติดตั้งกล้อง
CCTV ภายในหมู่บา้ น

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

๔. ด้านการจราจร

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
๓.๗ จัดเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย จานวน
ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ดูแล
ความเรียบร้อยทั่วพื้นที่จัดงาน
ตลอดการจัดงาน
๓.๙ ประสานเจ้าหน้าที่
ตารวจและ/หรือทหาร ในการ
ตรวจตราความสงบเรียบร้อย
เดินตรวจรอบงานตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน
๓.๑๐ จัดทาประกันอุบัตเิ หตุ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานบริเวณ
สถานที่จัดงาน โดยมีวงเงิน
คุ้มครองไม่ต่ากว่า
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อ
เหตุการณ์ โดยมีผลคุม้ ครอง
ตั้งแต่วันที่เข้าดาเนินงาน
ในพื้นที่ ระหว่างจัดงาน จนถึง
วันที่ส่งมอบพื้นที่คืน ซึ่งบริษัท
จะต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เข้าร่วมงานหากเกิดเหตุ
อันเนื่องมาจากโครงสร้าง
๓.๑๑ จัดทาป้ายคล้องคอ
สาหรับเด็กเข้าร่วมงาน
จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ชิ้น
โดยให้เจ้าหน้าที่แจกบริเวณ
กองอานวยการเพื่อลดปัญหา
เด็กพลัดหลงจากผู้ปกครอง
๔.๑ จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดการ
จราจรบริเวณภายในงาน
และพื้นที่เชื่อมโยงภายนอก
พร้อมประสานงานตารวจ
เพื่อจัดเจ้าหน้าที่อานวย
ความสะดวกการจราจรบริเวณ
ถนนโดยรอบสวนลุมพินี
๔.๒ จัดหารถรางจานวน
๖ คัน เพือ่ รับส่งผู้เข้าร่วมงาน
ตลอดช่วงระยะเวลาการจัด
งาน โดยแบ่งรถรางเป็น
สองสาย ดังนี้

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

๕. ด้านความสะอาด

๖. ด้านการจัดการระบบคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมงานแบบ NEW NORMAL

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
สายที่ ๑ วิ่งตามเส้นทาง
โดยรอบบริเวณงาน
สายที่ ๒ วิ่งตามเส้นทางผ่าน
โซนหมู่บ้าน ๕ ภูมภิ าค
๔.๓ ประสานและจัดทา
ข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณที่จอด
รถสาหรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
(ทั้งภายในและภายนอกสวน
ลุมพินี)
๔.๔ จัดทาป้ายติดหน้ารถ
สาหรับผู้ประกอบการในการ
เข้าพื้นที่บริเวณงานในการขน
ถ่ายสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ
๕.๑ จัดให้มีจดุ ทิ้งขยะโดย
คัดแยกประเภทของขยะ
พร้อมป้ายให้ความรู้การคัด
แยกขยะ กระจายทุกโซน
กิจกรรม และพื้นที่เชื่อมโยง
ภายในงาน
๕.๒ จัดเจ้าหน้าที่ให้เก็บขยะ
บริเวณพื้นที่โดยรอบงานและ
ดูแลความสะอาดให้อยู่ใน
ความเรียบร้อยตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน รวมทั้ง
รดน้าพื้นที่ทอี่ าจเกิดฝุ่น
ละอองหลังเลิกงานทุกวัน
๕.๓ ประสานงานพื้นที่จอด
รถสุขา จานวนไม่น้อยกว่า
๘ คัน พร้อมประสานรถดูด
ถ่ายมูลไม่น้อยกว่า ๒ คัน
๖.๑ จัดให้มีจดุ คัดกรอง
ผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข
และมาตรฐาน SHA เช่น
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ติดสติกเกอร์ผู้ผ่านการ
คัดกรอง เจลแอลกอฮอล์
ทาความสะอาดมือ พร้อม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๖.๒ ทาความสะอาดฆ่าเชื้อ
บริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น
ที่นั่งชมการแสดง โต๊ะ เก้าอี้
ที่นั่งรับประทานอาหาร

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

๗. ด้านอื่นๆ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๖.๓ จัดหาเจลแอลกอฮอล์
จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ชุด
ต่อวัน และดูแลให้เพียงตลอด
การจัดงาน
๖.๔ จัดทาระบบการกั้นแนว
เพื่อดูระยะห่าง Site Mark
Social Distancing พร้อม
ตกแต่งเสริมบรรยากาศให้
เหมาะสม
๖.๕ จัดเจ้าหน้าที่จานวน
ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน เพื่อ
ควบคุม ดูแลจานวนผู้เข้า
ร่วมงานให้เหมาะสมกับพื้นที่
และมีการเว้นระยะห่างทาง
สังคมของผู้เข้าร่วมงานให้
เป็นไปตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข และ
มาตรฐาน SHA
๖.๖ จัดให้มีการลงทะเบียน
เข้าและออกระบบไทยชนะ
พร้อมเจ้าหน้าทีไ่ ม่น้อยกว่า
๔ คน
๗.๑ ต้องมีการนาเสนอ
รูปแบบ แนวคิด แนวทาง
การดาเนินงานให้ ททท.
เห็นชอบก่อนจัดทา
๗.๒ จัดสร้างกองอานวยการ
รองรับการใช้งาน ดังนี้
๑) พื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
ขนาด ๓ x ๓ เมตรหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ข่าวสาร
และเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องเรียนที่สื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ได้ดี จานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
๒) พื้นที่สาหรับคณะทางาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ กทม. ขนาด
๓ x ๓ เมตรหรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๙ ตารางเมตร
๓) พื้นที่สาหรับคณะทางาน
ฝ่ายเลขานุการ ขนาด ๓ x ๓

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๙ ตารางเมตร พร้อมโต๊ะ
และเก้าอี้
๔) พื้นที่สาหรับฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๓ x ๓
เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๙ ตารางเมตร เพื่อลงทะเบียน
ต้อนรับสื่อมวลชน โต๊ะและ
เก้าอี้
๗.๓ จัดเตรียมพื้นที่ว่าง
สาหรับพันธมิตรในการ
จัดงาน เช่น ธนาคารต่างๆ
พร้อมจัดกระแสไฟฟ้าพื้นฐาน
ให้พร้อมใช้งาน
๗.๔ จัดเตรียมพื้นที่จดั
กิจกรรมในส่วนการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
๑) TAT Souvenir Shop
ออกแบบและตกแต่งร้าน
จาหน่ายสินค้าที่ระลึกของ
ททท. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๗ ตารางเมตร ประกอบด้วย
- ป้ายชื่อร้าน TAT Souvenir
Shop
- ตกแต่งบริเวณหน้าร้านให้
เป็นจุดถ่ายภาพ โดยทาง
ททท.จะจัดหาน้องสุขใจ
จานวน ๒ ตัว ตกแต่งให้ใส่
หน้ากากอนามัย และตกแต่ง
องค์ประกอบเพิ่มเติมให้
สวยงาม เข้ากับภาพรวม
ของร้าน
- มีประตูเปิด – ปิดร้านค้า
และสามารถล็อคได้
- ภายในร้านตกแต่งสไตล์มินิ
มอล โดยมีผนังที่สามารถ
แขวนโชว์สินค้า หรือมี
Hanging โชว์สินค้า
- เคาน์เตอร์ จานวน ๑ ชุด
ใต้เคาน์เตอร์มลี ิ้นชักและชั้น
วางของพร้อมกุญแจล็อคได้
- เก้าอี้ที่เหมาะสมกับ
เคาน์เตอร์ จานวน ๖ ตัว

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
- ตู้กระจกสาหรับโชว์ สินค้า
จานวน ๒ ชุด
- พัดลม จานวน ๓ ตัว
- ป้ายบอกประเภทสินค้า
และราคา
- ป้ายรายการสินค้า (Menu
สินค้า)
- กระจกส่องบานยาว จานวน
๒ แผ่น
- เครื่องเสียงชุดเล็ก จานวน
๑ ชุด
- ห้องเก็บของขนาดไม่น้อย
กว่า ๙ ตารางเมตร มีประตู
ล็อคได้ ภายในประกอบด้วย
ชั้นวางของที่แข็งแรงจานวน
๒ ชุด, ล็อคเกอร์ล็อคได้
จานวน ๑ ตู,้ โต๊ะหน้าขาว
จานวน ๒ ตัว, เก้าอี้จานวน
๖ ตัว และพัดลมจานวน
๑ ตัว โดยภายในห้องมี
ช่องระบายอากาศขนาด
เหมาะสมทีส่ ามารถระบาย
อากาศได้ดี
๒) ร้านจาหน่ายนิตยสาร
อสท. ออกแบบและตกแต่ง
ร้านจาหน่ายนิตยสาร อสท.
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๙ ตารางเมตร พร้อมตกแต่ง
ในลักษณะร้านขายนิตยสาร
ประกอบด้วย
- ป้ายชื่อร้าน อสท.
- โต๊ะหน้าขาว จานวน ๒ ตัว
- เก้าอี้ จานวน ๒ ตัว
- พัดลม จานวน ๑ ตัว
๗.๕ พื้นที่ส่วนการนาเสนอ
โปรแกรมท่องเที่ยวและสินค้า
บริการด้านการท่องเที่ยว
จัดเตรียมพื้นที่รองรับการ
นาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว
และสินค้าบริการด้านการ
ท่องเที่ยว จานวนไม่น้อยกว่า
๑๒ ซุม้ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้
อุปกรณ์อานวยความสะดวก

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๗.๖ จัดหาเจ้าหน้าที่สาหรับ
ติดต่อประสานงานในแต่ละ
พื้นที่กิจกรรม
๗.๗ จัดหาเครื่องมือสื่อสาร
วิทยุติดตามตัวให้เจ้าหน้าที่
ททท. ไม่น้อยกว่า ๔๐ เครื่อง
๗.๘ ผู้รับจ้างต้องมีสถาปนิก
วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า
เพื่อดูแลควบคุมการติดตั้ง
ให้เกิดความปลอดภัยในการ
จัดงาน
๗.๙ ผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเรื่อง
สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ
ระบบไฟฟ้า ระบบน้า การ
จัดการขยะมูลฝอย ห้องน้า/
สุขา ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
๗.๑๐ จัดทาจุดประกอบ
อาหารและจุดซักล้างบริเวณ
พื้นที่กลาง จานวน ๑ จุด
โดยต้องมีเต็นท์ที่สามารถ
รองรับผู้ประกอบด้านอาหาร
ของ ๕ ภูมิภาคและของดี
กทม. มีแผงบังสายตาส่วน
การดาเนินการทาอาหาร
รวมทั้งจัดหาไฟฟ้าบริเวณ
จุดปรุงอาหารและถังดักไขมัน
๗.๑๑ จัดสถานที่สาหรับ
ทีมงานติดตามประเมินผล
ของ ททท. โดยให้มีการ
จัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน
ชัดเจนระหว่างพื้นที่การ
จัดเตรียมความพร้อมต่างๆ
ของทีมงานและพื้นที่สาหรับ
สัมภาษณ์เชิงลึก
๗.๑๒ จัดให้มีโต๊ะและเก้าอี้
สาหรับเจ้าหน้าที่นับจานวน
ผู้เข้าชมทุกประตูทางเข้า
๗.๑๓ จัดทาป้ายคล้องคอ
ให้เจ้าหน้าที่ ททท. เจ้าหน้าที่
ร้านค้า สาธิต และนักแสดง
ในแต่ละภูมิภาค รวมทั้ง

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อืน่ ๆ)
สื่อมวลชน จานวนไม่น้อยกว่า
๑,๒๐๐ ชิ้น
๗.๑๔ จัดทาและผลิตคู่มือ
ระเบียบปฏิบัติการใช้พื้นที่
ของผู้ประกอบการจานวน
๕๐๐ ชุด
๗.๑๕ ดูแลรับผิดชอบ
กระแสไฟฟ้าทั่วบริเวณการ
จัดงานให้มีกระแสไฟฟ้า
เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้งานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ให้เกิดอันตรายในการใช้
กระแสไฟฟ้าเกินกาลังจนเกิด
อันตรายได้ กรณีไฟฟ้าดับ
ต้องดูแลให้กลับมาใช้ไฟฟ้า
ได้ตามปกติโดยเร็ว และจัดให้
มีกระแสไฟฟ้าสาหรับกิจกรรม
ภายในงานก่อนเริ่มงาน
๑ ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดเตรียม
เครื่องสารองกระแสไฟฟ้าให้
เพียงพอและเหมาะสม
๗.๑๖ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างในพื้นที่จัดกิจกรรม
ทั้งหมดและพื้นที่เชื่อมโยง
รวมทั้งบริเวณทางเดิน
ภายในงาน
๗.๑๗ ติดตั้งปลั๊กไฟพร้อม
กระแสไฟฟ้า ๕ แอมป์
สาหรับผู้ประกอบการทั่วไป
และกระแสไฟฟ้า ๑๐ แอมป์
สาหรับผู้ประกอบการด้าน
อาหาร ครอบคลุมพื้นที่จัด
กิจกรรมในโซนต่างๆ
๗.๑๘ จัดเตรียมรถกอล์ฟ
พร้อมคนขับจานวน ๒๐ คัน
และจักรยาน ๒๐ คัน
๗.๑๙ บันทึกภาพนิ่งในระบบ
ดิจิตอลความละเอียดสูง
สาหรับทุกส่วนกิจกรรม
ที่ ผู้รับจ้างดาเนินงาน
๗.๒๐ ส่งมอบพื้นที่ พร้อม
ปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความ
เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ให้แก่กรุงเทพมหานคร

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
๗.๒๑ งานในส่วนอื่นๆ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
ตามที่ ททท. ร้องขอ เพื่อให้
การจัดกิจกรรมมีความ
สมบูรณ์
๗.๒๒ จัดเตรียมพิธีกรรม
สักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล
๗.๒๓ ผู้รับจ้างจะต้องใช้
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ไทยสาหรับงานจ้างในครั้งนี้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
มูลค่าพัสดุที่จ้างทั้งสัญญา
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

45,000,000

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น 77 จังหวัด
๒. งบประมาณ 87,000,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดาเนินการ
120 วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑ การจัดทาร่างขอบเขตของงาน
2
1. ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
1) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ในการจัดทาร่างขอบเขตของงาน โดยพิจารณา
ของคณะกรรมการหรือผูร้ ับผิดชอบในการจัดทา
จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ
ร่างขอบเขตของงาน ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
2. ต้องคานึงถึงประโยชน์ต่อราชการและ
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ
สาธารณะ
ช่วยเหลือพวกพ้อง กีดกันคู่แข่ง หรือเป็นการสร้าง
อุปสรรค
2) การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม และมีการกาหนด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
๒ การกาหนดราคากลาง
๔
คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการกาหนด
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ราคากลางต้องมีการกาหนดราคากลางให้เป็น
ของคณะกรรมการหรือผูร้ ับผิดชอบในการกาหนด
ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
ราคากลาง ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
โดยยึดหลักการตามมาตรา 8
กีดกันคู่แข่ง หรือเป็นการสร้างอุปสรรค
๓ การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานเช่า หรืองานจ้าง
๔
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุ
ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ โดยตรง

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ.................................................................................................................................
งบประมาณ 87,000,000 บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดาเนินการ 120 วัน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

๑ จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น
77 จังหวัด

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
จานวน 10 รายการ
ประกอบด้วย
1) กระสอบทรายแบบแขวน
2) เป้าล่อมวยชนิดหน้า
ยาวโค้ง
๓) เป้าล่อมวยชนิดสั้น
4) เป้าหน้าท้อง
5) สนับแข้ง
6) นวมฝึกซ้อม
ขนาด 10 ออนซ์
7) นวมฝึกซ้อม
ขนาด 16 ออนซ์
8) แบคชกกระสอบ
9) เชือกกระโดด
10) เฮดการ์ด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

16,250,000
10,500,000
8,500,000
7,250,000
6,125,000
12,500,000
14,000,000
4,250,000
1,000,000
6,625,000
87,000,000

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จานวนรวม ๗ หน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ด้านที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว การทบทวนความเหมาะสมด้าน
วิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ และดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกระช้าไฟฟ้าภูกระดึง จังหวัดเลย
๒. งบประมาณ ๗,๙๔๑,๐๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชือ้ จัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ไม่ได้ส่ง เหตุผล............................................
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
ระดับความเสี่ยง
รายละเอียด
ที่
รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การทุจริต
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
อาจมีการกาหนดขอบเขตงานที่ไม่ครอบคลุม
สีเขียว
1. จัดทาแนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติ
1 ทั้งหมด เนือ่ งจากต้องประสานการทางานกับ
ขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตาม
หน่วยงานภายนอก
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. พิจารณาขอบเขตงาน (TOR) โดยผ่านส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ งานพัสดุ และงานกฎหมาย
3. เสนอคณะอนุกรรมการติดตามการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
แผนงานโครงการ พิจารณารายละเอียดโครงการ
2 การจัดจ้างอาจดาเนินการไม่ถูกต้องทั้งหมด
สีเขียว
1. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เนื่องจากผู้รับจ้างอาจมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ
2. ดาเนินการจัดจ้างตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด
3. กาชับให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ร่างขอบเขตงาน (TOR)
กาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้รับจ้าง
ให้ตรงกับความต้องการ
4. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง พิจารณาขอบเขต
งาน (TOR) และคุณสมบัติของผู้ยนื่ ข้อเสนอ
โครงการให้ครบถ้วนรอบคอบ ก่อนมีการประกาศ
เชิญชวน
3 ราคาจัดซื้อหรือจ้างอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด
สีเขียว
1. กาหนดแนวทางการกาหนดราคากลางให้
เมื่อเทียบกับราคากลางหรือคุณสมบัติของพัสดุ
เป็นไปตามที่สานักงบประมาณกาหนด
2. จัดทาเอกสารเปรียบเทียบราคาก่อนกาหนด
ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
3. คณะกรรมการหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พิจารณากาหนดราคากลาง ในขั้นตอนการขอ
อนุมัติขอบเขตงาน (TOR)

เอกสารหมายเลข ๒

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว การทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ และดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกระช้าไฟฟ้าภูกระดึง จังหวัดเลย
งบประมาณ ๗,๙๔๑,๐๐๐ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดาเนินการจัดชื้อจัดจ้าง................................................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST
 มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่

รายการ

๑ - ค่าตอบแทนบุคลากร

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ผู้จัดการโครงการ
ปริญญาโท ประสบการณ์
ไม่ต่ากว่า ๑๐ ปี จานวน
๑ คน ระยะเวลา ๙ เดือน
ผู้ชานาญการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท ประสบการณ์
ไม่ต่ากว่า ๑๐ ปี จานวน
๑ คน ระยะเวลา ๙ เดือน
ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้
ปริญญาโท ประสบการณ์
ไม่ต่ากว่า ๕ ปี ระยะเวลา
๙ เดือน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ลุ่มน้า
ปริญญาโท ประสบการณ์
ไม่ต่ากว่า ๕ ปี ระยะเวลา
๙ เดือน
เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา
สัตว์ป่า
ปริญญาโท ประสบการณ์
ไม่ต่ากว่า ๕ ปี ระยะเวลา
๙ เดือน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมศาสตร์
ทีม่ ีใบประกอบวิชาวิศวกรรม
อย่างน้อยในระดับสามัญ
ประสบการณ์ไม่ต่ากว่า ๕ ปี
ระยะเวลา ๖ เดือน

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)
อัตราเดือนละ
๑๐๒,๐๐๐ บาท x
๙ เดือน

รวมงบประมาณ(บาท)

อัตราเดือนละ
๑๐๒,๐๐๐ บาท x
๙ เดือน

๙๑๘,๐๐๐

อัตราเดือนละ
๗๗,๐๐๐ บาท x
๙ เดือน

๖๙๓,๐๐๐

อัตราเดือนละ
๗๗,๐๐๐ บาท x
๙ เดือน

๖๙๓,๐๐๐

อัตราเดือนละ
๗๗,๐๐๐ บาท x
๙ เดือน

๖๙๓,๐๐๐

อัตราเดือนละ
๕๗,๙๐๐ บาท x
๖ เดือน

๓๔๗,๔๐๐

๙๑๘,๐๐๐

ที่

รายการ

๒ - ค่าจัดทาเอกสารและรายงาน

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
การท่องเที่ยว
ปริญญาโท ประสบการณ์
ไม่ต่ากว่า ๕ ปี ระยะเวลา ๖
เดือน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์/การเงิน
ปริญญาโท ประสบการณ์
ไม่ต่ากว่า ๕ ปี ระยะเวลา
๖ เดือน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม
ปริญญาโท ประสบการณ์
ไม่ต่ากว่า ๕ ปี ระยะเวลา
๖ เดือน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมี
ส่วนร่วมของ
ปริญญาโท ประสบการณ์
ไม่ต่ากว่า ๕ ปี ระยะเวลา
๖ เดือน
ค่าจัดทารายงานเบื้องต้น
(Inception Report)
ค่ารายงานความก้าวหน้า
(Progress Report)
ค่าจัดทารายงานฉบับกลาง
(Interim Report)
ค่ารายงานความก้าวหน้า
(Progress Report)
ค่าจัดทาร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final
Report)
ค่าจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
ค่าจัดทารายงานสรุปผู้บริหาร
ภาษาไทย
รายงาน EIA ฉบับหลัก
รายงาน EIA ฉบับย่อ
ค่า CD-ROM
ค่า Thumb Drive

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)
อัตราเดือนละ
๗๗,๐๐๐ บาท x
๖ เดือน

รวมงบประมาณ(บาท)

อัตราเดือนละ
๗๗,๐๐๐ บาท x
๖ เดือน

๔๖๒,๐๐๐

อัตราเดือนละ
๗๗,๐๐๐ บาท x
๖ เดือน

๔๖๒,๐๐๐

อัตราเดือนละ
๗๗,๐๐๐ บาท x
๖ เดือน

๔๖๒,๐๐๐

จานวน ๒๐ ชุด x
๘๐๐ บาท
จานวน ๒๐ ชุด x
๘๐๐ บาท
จานวน ๒๐ ชุด x
๘๐๐ บาท
จานวน ๒๐ ชุด x
๘๐๐ บาท
จานวน ๒๐ ชุด x
๑,๕๐๐ บาท

๑๖,๐๐๐

จานวน ๕๐ ชุด x
๑,๕๐๐ บาท
จานวน ๕๐ ชุด x
๕๐๐ บาท
จานวน ๕๐ ชุด x
๑,๕๐๐ บาท
จานวน ๕๐ ชุด x
๕๐๐ บาท
จานวน ๗๐ ชุด x ๑๐
บาท
จานวน ๒๐ ชุด x
๓๐๐ บาท

๗๕,๐๐๐

๔๖๒,๐๐๐

๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๗๐๐
๖,๐๐๐

ที่

รายการ

รายละเอียด
(ประเภท จานวน
คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)
ค่า External Harddisk

๓ - ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่เพื่อรับฟัง ค่าอาหาร (จัดไม่ครบทุกมื้อ)
ความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ และ
ดาเนินการมีส่วนร่วม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประมาณการ
งบประมาณ
(Cost breakdown)
จานวน ๒ ชุด x
๑,๕๐๐ บาท
จานวน ๓๐๐ คน x
๕๐๐ บาท x ๒ ครั้ง

จานวน ๓๐๐ คน x
๕๐ บาท x ๒ ครั้ง
ค่าสถานที่และตกแต่งสถานที่ ๕,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเอกสาร/
จานวน ๓๐๐ คน x
เบ็ดเตล็ด)
๗๐ บาท x ๒ ครั้ง

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

รวมงบประมาณ(บาท)
๓,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๗,๙๔๑,๐๐๐

