แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร
***********************************************

สารบัญ
1.
2.
3.
4.

รายนามผู้ชี้แจง
ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีส่ าคัญ
และผลสัมฤทธิ์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
รายละเอียดงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า
1
2
5
7

8

1. รายนามผู้ชี้แจง
กรมศิลปากร

ลาดับ

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

1. นายประทีป

เพ็งตะโก

อธิบดีกรมศิลปากร

2. นางประนอม

คลังทอง

รองอธิบดีกรมศิลปากร

3. นายอรุณศักดิ์

กิง่ มณี

รองอธิบดีกรมศิลปากร

4. นายพนมบุตร

จันทรโชติ

รองอธิบดีกรมศิลปากร

5. นายสตวัน

ฮ่มซ้าย

ผูอ้ านวยการสานักสถาปัตยกรรม
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2. ผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
แผนงาน บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว กีฬา และวัฒนธรรม
1. โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเทีย่ ว
กิจกรรม : ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรม
1 ปรับสภาพภูมิทัศน์พระจุฑาธุชราชฐาน ตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
2 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานค่ายเนินวง ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
3 จัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
4 ก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตาบลประตูชัย อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง
5 อนุรักษ์และพัฒนาโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงสาราญราษฎร์ เขตพระนคร
6 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ ตาบลโคกปีบ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
7 พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางชมโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตาบลเมืองพาน อาเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี 8 แห่ง
8 ปรับปรุงอาคารสานักงานที่ดินหลังเก่าพร้อมจัดภูมิทัศน์ ตาบลตลาดใหญ่ อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
9 บูรณะโบราณสถานกาแพงเมืองพัทลุงเขาชัยบุรี ตาบลชัยบุรี อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง
10 ขุดแต่งปราสาทปรางค์บ้านปรางค์ ตาบลนกออก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
11 พัฒนาภูมิทัศน์ภายในปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พมิ าย ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
12 ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พมิ าย ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
13 ปรับปรุงถนนและลานจอดรถด้านหลังปราสาทพนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตาบลตาเป๊ก อาเภอ
14 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีผาแต้มและแหล่งภาพเขียนสีพื้นที่อีสานตะวันออก สานักศิลปากรที่ 9
อุบลราชธานี ตาบลแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ
15 อนุรักษ์และพัฒนาวิหารวัดโพธิ์ชัยนาพึง ตาบลนาพึง อาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 แห่ง
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16 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเกาะพญาเจ่ง ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง
17 อนุรักษ์และพัฒนาพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจเดีย์ ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
18 บูรณะเจดีย์ทิศโบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตาบลศรีเทพ อาเภอศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ 1 แห่ง
19 บูรณะโบราณสถานเจดีย์ร้างอูปโมงค์ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตาบลเมืองพาน อาเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
20 อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
21 อนุรักษ์และพัฒนาอาคารนิทรรศการ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
22 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Modern Tourist Information Center)
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตาบลเมืองพาน อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

2. โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กิจกรรม : ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล
1 อนุรักษ์และพัฒนามุขกระสัน พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2 พัฒนาภูมิทัศน์ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
3 1อนุแห่
รักงษ์และพัฒนาพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
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พระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
พัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งวายุสถานอมเรศ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
พัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
พัฒนาการจัดแสดงอาคารประพาสพิพธิ ภัณฑ์ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
อนุรักษ์และพัฒนาพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
พัฒนาอาคารและการจัดแสดงอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวง
พระบรมมหาราชวัง
พัฒนาระบบไฟฟ้ารวม พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

4

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
การดาเนินการบูรณะโบราณสถานต่างๆ มักพบปัญหาความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
จากอุปสรรคหน้างาน เช่น การรื้อ ผนัง ฝ้า เพดาน กระเบื้อง หรือแม้แต่การกระเทาะเศษปูนเก่าออกจาก
เสาโบสถ์ โบราณสถานต่างๆ มักพบการผุพงั ทลายเชิงโครงสร้างภายใน ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ในช่วงแรกๆ
ของการออกแบบการบูรณะและเมื่อพบก็ต้องมีการแก้ไขแบบรูปรายการประมาณการราคาใหม่
จึงทาให้งานเกิดความล่าช้า
แนวทางการแก้ไข
การจัดทาแบบรูปรายการและประมาณการราคา การปฏิสังขรณ์ ปรับปรุง พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
เพื่อให้การดาเนินการสามารถวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างอาคารได้ชัดเจน ทางกรมศิลปากร
จะนาเครื่องแสกน สามมิติ มาใช้เพื่อตรวจดูโครงสร้างภายในให้ละเอียดมากขึ้น ซึ่งทาให้สามารถ
กาหนดแผนงาน กิจกรรมต่างๆได้แม่นยา และไม่เกิดการล่าช้าของงานบูรณะได้
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3. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สาคัญ และผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่แม่น้าเจ้าพระยาสายเก่าและคลองสาคัญในกรุงธนบุรี
กองโบราณคดี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง (โบราณสถานหมายเลข 14) ตาบลจระเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 1 แห่ง
1

3

อนุรักษ์และพัฒนาวัดมหาธาตุ ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

4

ปรับปรุงหลังคาอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

5

บูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถาน ต.ต.15 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตาบลศรีสัชนาลัย อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

6

บูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถาน ต.16 วัดป่าขมิ้น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ตาบลศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

7

อนุรักษ์และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานเมืองเวียงลอ ตาบลลอ
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

8

บูรณะพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสาราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

9

ปรับปรุงและพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

10 จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
11 ส่งเสริมศักยภาพเมืองศรีมโหสถเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ตาบลโคกปีบ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
12 บูรณะและปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
13 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ตาบลเมืองสวรรคโลก
อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
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14 บูรณะและปรับปรุงภูมิทศั น์อุโบสถ (สิม) วัดศรีภูมิ ตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง
15 ขุดค้น-ขุดแต่งและพัฒนาโบราณสถานภูปราสาท ตาบลสีวิเชียร อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
1

พัฒนาการจัดแสดงมุขกระสัน (ห้องข้อมูลวังหน้า) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

พัฒนาการจัดแสดงอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
3 พัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
4 พัฒนาการจัดแสดงอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2

5

ปรับปรุงภูมิทศั น์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึ้น
สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง 90: 10
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4.รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นทีม่ ีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

624,420,300 บาท
310,920,300 บาท
310,920,300 บาท
310,920,300 บาท
309,084,300 บาท
194,542,100 บาท

รวม 32 รายการ (รวม 767 หน่วย)
(1.1) พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพโรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(1.2) พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี
ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

4,300,000 บาท
2,230,000 บาท

(1.3) พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
นครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

1,847,000 บาท

(1.4) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตาบลคลองกระแชง
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 30 แห่ง

5,000,000 บาท

(1.5) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตาบลสิงห์ อาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี 5 แห่ง

5,000,000 บาท

(1.6) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 แห่ง

28,980,000 บาท

(1.7) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตาบลศรีเทพ อาเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 45 แห่ง

8,000,000 บาท

(1.8) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตาบลเมืองเก่า อาเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 193 แห่ง

18,000,000 บาท

(1.9) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตาบลศรีสัชนาลัย
อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 283 แห่ง
(1.10) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร ตาบลหนองปลิง
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร 62 แห่ง

9,000,000 บาท
11,000,000 บาท

(1.11) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตาบลเมืองพาน
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 76 แห่ง

7,000,000 บาท

(1.12) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตาบลในเมือง อาเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา 12 แห่ง

5,200,000 บาท
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(1.13) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาศรีวิชัย ตาบลศรีวิชัย อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

4,000,000 บาท

(1.14) อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตาบลตาเป๊ก อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 9 แห่ง

7,000,000 บาท

(1.15) ขุดค้น-ขุดแต่งและพัฒนาโบราณสถานภูปราสาท ตาบลสีวิเชียร อาเภอน้า
ยืน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

7,500,000 บาท

(1.16) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพืน้ ทีแ่ ม่น้าเจ้าพระยาสายเก่าและ
คลองสาคัญในกรุงธนบุรี กองโบราณคดี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

3,100,000 บาท

(1.17) บารุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

6,500,000 บาท

(1.18) ก่อสร้างรั้ว ป้อมยาม สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

8,735,100 บาท

(1.19) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง (โบราณสถานหมายเลข 14) ตาบล
จระเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

5,000,000 บาท

(1.20) อนุรักษ์และพัฒนาวัดมหาธาตุ ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

11,000,000 บาท

(1.21) ปรับปรุงหลังคาอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
ตาบลบางกะจะ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

8,000,000 บาท

(1.22) บูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถาน ต.ต.15 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัช
นาลัย ตาบลศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

282,000 บาท

(1.23) บูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถาน ต.16 วัดป่าขมิ้น อุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตาบลศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
แห่ง

868,000 บาท

(1.24) อนุรักษ์และพัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่ วแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถานเมืองเวียงลอ ตาบลลอ อาเภอจุน จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

8,500,000 บาท

(1.25) บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดโกเสยเขต ตาบลเวียงคุก
อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

3,500,000 บาท

(1.26) บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดศรีภูมิ ตาบลนาหอ อาเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง

4,000,000 บาท

(1.27) บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดธาตุบุ ตาบลเวียงคุก อาเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง

4,000,000 บาท

(1.28) บูรณะและปรับปรุงภูมิททัศน์โบราณสถานวัดด่านม่วงคา ตาบลด่านม่วง
คา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

2,000,000 บาท
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(1.29) ปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเพือ่ การอนุรักษ์และการ
ท่องเทีย่ ว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

1,500,000 บาท

(1.30) ปรับปรุงและซ่อมแซมสีภายนอกอาคารจัดแสดงและอาคารสานักงาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี 1 แห่ง

2,000,000 บาท

(1.31) ปรับปรุงและซ่อมบารุงหลังคาหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ บ้านเชียง ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
(1.32) พัฒนาภูมิทัศน์ภายในปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ตาบลในเมือง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง

1,200,000 บาท
300,000 บาท

(2) บูรณะพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสาราญราษฎร์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

18,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงและพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

31,342,200 บาท

(4) จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้า
สามพระยา ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
แห่ง
(5) ส่งเสริมศักยภาพเมืองศรีมโหสถเพือ่ เชื่อมโยงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ตาบลโคกปีบ อาเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(6) บูรณะและปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ ีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

30,000,000 บาท
12,200,000 บาท
23,000,000 บาท
1,836,000 บาท
1,836,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควร
นายก ตาบลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) ค่าทีด่ ิน/สิ่งก่อสร้าง
(1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน 45 แห่ง
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จา่ ยในการสารวจจัดทาข้อมูลแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพืน้ ที่
ภาคตะวันตกของประเทศไทย สานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี

1,836,000 บาท
313,000,000 บาท
313,000,000 บาท
313,000,000 บาท
313,000,000 บาท
500,000 บาท
500,000 บาท

10

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นทีม่ ีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท

164,000,000 บาท
159,000,000 บาท
159,000,000 บาท
159,000,000 บาท
149,000,000 บาท
14,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(1.1) พัฒนาการจัดแสดงมุขกระสัน (ห้องข้อมูลวังหน้า) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

7,000,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงห้องประชุมอาคารดารงราชานุภาพและปรับปรุงห้องสุขา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

7,000,000 บาท

(2) อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพือ่ พัฒนาการจัดแสดง แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) พัฒนาการจัดแสดงอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(5) พัฒนาการจัดแสดงพระทีน่ งั่ อิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(6) พัฒนาการจัดแสดงอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) พัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

15,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
50,000,000 บาท
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท

