กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สภาผู้แทนราษฎร

*******************************

สารบัญ
1. รายนามผู้ชี้แจง
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
และโครงสร้างของหน่วยงาน
3. งบประมาณภาพรวม
4. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหา อุปสรรคการดําเนินงาน และแนวทางแก้ไข
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2562 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
7. แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ
และผลสัมฤทธิ์ท่คี าดว่าจะได้รับ
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จําแนกตามกลุ่มงบประมาณ
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จําแนกตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้า
1
2
4
5
35
38
41
79
80
81
92
93
115
116
117
118

สารบัญ (ต่อ)
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12. ค่าใช้จา่ ยโครงการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13. ค่าใช้จา่ ยในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
และค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17. รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน้า
120
121
125
127
128
131
145

1

1. รายนามผู้ชี้แจง
กรมศิลปากร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

1.

นายประทีป เพ็งตะโก

อธิบดีกรมศิลปากร

2.

นางประนอม คลังทอง

รองอธิบดีกรมศิลปากร

3.

นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี

รองอธิบดีกรมศิลปากร

4.

นายพนมบุตร จันทรโชติ

รองอธิบดีกรมศิลปากร
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
และโครงสร้างของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ พัฒนา มรดกวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง

พันธกิจ
1 อนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรม
2 กระตุ้นจิตสํานึก และปลูกฝัง ความรัก หวงแหน ในมรดกศิลปวัฒนธรรม
3 สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
การคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บํารุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า
วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธํารงคุณค่าและเอกลักษณ์
ของความเป็นชาติ อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ
(ตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554)

3

โครงสร้างของกรมศิลปากร

สํานั กศิลปากรที่ 1-12
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3. งบประมาณภาพรวม
กรมศิลปากร
หน่วย : ล้านบาท
แผนงานงบประมาณ
งบประมาณรวม
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
1) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโต
จากภายใน

งบประมาณปี 2562 - 2563
ปี 2563
ปี 2562
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
การเบิกจ่าย*
ตามร่าง พ.ร.บ.
3,321,471,600 2,597,145,172.45 2,581,047,800
251,324,100
198,783,188.23
1,027,802,800
848,284,590.59
894,878,000
583,046,300
512,265,198.59
608,559,500

เพิ่ม / ลด
จํานวน
-740,423,800.00
-251,324,100.00
-132,924,800.00
25,513,200.00

*** ปี 2563 ใช้ชื่อ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของ
444,756,500
336,019,392.00
177,049,500
-267,707,000.00
สถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
*** ปี 2563 ใช้ชื่อ แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
108,249,000
108,249,000.00
4) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1,020,000
1,431,229,800
917,160,048.81 1,048,985,300 -382,244,500.00
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
61,027,000
41,933,613.71
32,150,000
-28,877,000.00
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
952,802,200
675,744,499.91
788,420,300
-164,381,900.00
ท่องเที่ยวและบริการ
*** ปี 2563 ใช้ชื่อ แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว
3) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
4,586,700
2,475,000.00
ระบบโลจิสติกส์
4) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
127,855,000
81,288,603.50
ดิจิทัล
5) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
623,900
623,751.01
6) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
284,335,000
115,094,580.68
228,415,000
611,114,900
632,917,344.82
637,184,500
26,069,600.00
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
605,022,300
628,805,606.98
631,462,600
4.1. งบบุคลากร
6,092,600
4,111,737.84
5,721,900
4.2. งบดําเนินงาน
5. งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย
* กรมบัญชีกลางโอนงบบุคลากรเพิ่มให้กรมศิลปากร 23,804,710.72 บาท /หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0412.3/44536 ลว.30 ก.ย.62
หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ร้อยละ
-22.29
-12.93
4.38

-60.19

-26.71
-47.32
-17.25

4.27
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4. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางแก้ไข
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข
กิจกรรม : ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 จัดสร้างพิพิธภัณฑ์อาคารศูนย์การเรียนรู้ อัล-กุรอาน ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
1.2 บูรณะอุโบสถวัดเกาะไม้ใหญ่ ตําบลประกอบ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
1.3 บูรณะอุโบสถวัดนาหว้า ตําบลฉาง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
1.4 บูรณะโบราณสถานวัดปิบผลิวัน (วัดตะปัง) ตําบลศาลาใหม่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
1.5 บูรณะอุโบสถวัดคูหา ตําบลคูหา อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
1.6 บูรณะโบราณสถานถ้ําศิลป์ ตําบลหน้าถ้ํา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1.7 อนุรักษ์จิตรกรรมวัดคูหา ตําบลคูหา อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
1.8 บูรณะวัดเทพนิมิต ตําบลบ้านกลาง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
1.9 ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
1.10 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี
1.11 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม
ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
1 โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว
กิจกรรม : ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
1.1 บูรณะปราสาทสระสะแก ตําบลบุกระสัง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
1.2 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
1.3 อนุรักษ์และพัฒนาโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
1.4 ซ่อมแซมแท่นฐานโบราณวัตถุ ตู้จัดแสดงและปรับปรุงบอร์ดนิทรรศการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.5 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานตามเส้นทางเดินทัพสมเด็จพระนเรศวร สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1.6 อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1.7 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.8 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานพระธาตุช้างค้ํา ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1.9 อนุรักษ์และพัฒนาวิหารจตุรมุข วัดภูมินทร์ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1.10 จัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1.11 ปรับสภาพภูมิทัศน์พระจุฑาธุชราชฐาน ตําบลท่าเทววงษ์ อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
1.12 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1.13 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน ภายในเวียงท่ากาน ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
1.14 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาศรีวิชัย ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.15 พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางชมโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตําบลเมืองพาน
อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
1.16 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วิหารวัดกู่เสี้ยว ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1.17 ปรับปรุงอาคารสํานักงานที่ดินหลังเก่าพร้อมจัดภูมิทัศน์ ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
1.18 ปรับปรุงระบบปั้มน้ําและภูมิทัศน์ภายใน โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
1.19 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
1.20 บูรณะโบราณสถานกําแพงเมืองพัทลุงเขาชัยบุรี ตําบลชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
1.21 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.22 ขุดแต่งปราสาทปรางค์บ้านปรางค์ ตําบลนกออก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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1.23 พัฒนาภูมิทัศน์ภายในปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
1.24 ปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1.25 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการ (ทางลาด) อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตําบลในเมือง
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1.26 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตําบลตาเป๊ก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.27 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานขอม อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตําบลตาเป๊ก
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.28 ปรับปรุงถนนและลานจอดรถด้านหลังปราสาทพนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตําบลตาเป๊ก
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.29 อนุรักษ์และพัฒนาเจดีย์วัดสิงห์ท่า ตําบลในเมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
1.30 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีผาแต้มและแหล่งภาพเขียนสีพื้นที่อีสานตะวันออก
สํานักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1.31 ขุดค้น-ขุดแต่งและพัฒนาโบราณสถานภูปราสาท ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
1.32 อนุรักษ์และพัฒนาวิหารวัดโพธิ์ชัยนาพึง ตําบลนาพึง อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
1.33 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
1.34 อนุรักษ์และพัฒนาเจดีย์นกยูง วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตําบลน้ําโมง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1.35 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเกาะพญาเจ่ง ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1.36 อนุรักษ์และพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจเดีย์ ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
1.37 บูรณะเจดีย์ทิศโบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์
1.38 บูรณะโบราณสถานเจดีย์ร้างอูปโมงค์ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี
1.39 ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
1.40 ขุดศึกษาการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์
1.41 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน เจดีย์และวิหาร วัดป่าพร้าว ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
1.42 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวิหาร วัดหนองผํา ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
1.43 บูรณะโบราณสถานป้อมประตูข้าวเปลือก ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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1.44 ปรับสภาพภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
1.45 บูรณะพระพุทธบาทสี่ร้อย วัดพระพุทธบาท ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
1.46 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเจดีย์และวิหารเวียงสุทโธ ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1.47 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.48 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1.49 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
1.50 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
1.51 ปรับปรุงการจัดเก็บโบราณวัตถุประเภทหิน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ตําบลหัวรอ
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.52 ปรับปรุง ทาสี รั้วพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ตําบลเวียง
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
1.53 ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
1.54 ปรับปรุงห้องศิลาจารึก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
1.55 ปรับปรุงห้องน้ําส่วนบริการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน
1.56 ปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่ออาคารจัดแสดงเดิมและอาคารจัดแสดงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
1.57 ซ่อมหลังคาส่วนอาคารเชื่อมต่อและอาคารจัดแสดงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
1.58 ปรับปรุงและซ่อมหลังคา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
1.59 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
1.60 อนุรักษ์และพัฒนาอาคารนิทรรศการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
1.61 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Modern Tourist Information Center)
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตําบลเมืองพาน
1.62 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
1.63 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานค่ายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1.64 ขุดแต่งปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทกังแอน) ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
1.65 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
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1.66 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
1.67 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1.68 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทองคําเขาชัยสน ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
1.69 ก่อสร้างอาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.70 จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.71 บูรณะวัดปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.72 บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาโถงหน้าพระอุโบสถ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี
1.73 บูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธาน วัดนางนองวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
1.74 บูรณะวิหารวัดเขายี่สาร ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
1.75 บูรณะเจดีย์ทรงระฆัง วัดเจติยาราม ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
1.76 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดธรรมศาลา ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
1.77 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดชมพูเวกตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1.78 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดป่ากลางทุ่งตําบลบางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
1.79 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดประตูสารตําบลท่าพี่เลี้ยง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
1.80 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดวังข้าวเบาตําบลรางหวาย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
1.81 บูรณะโบราณสถานวัดพระงาม ตําบลบางเดื่อ อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.82 บูรณะหอระฆังและเวจกุฎี วัดพยัคฆาราม ตําบลบางคู้ อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
1.83 บูรณะวัดโพธิ์งาม ตําบลโพธิ์เก้าต้น อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1.84 บูรณะวัดจวน ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
1.85 บูรณะโบสถ์วัดบ้านทราย ตําบลบ้านทราย อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบรี
1.86 บูรณะวิหารวัดธรรมโฆษก ตําบลอุทัยใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
1.87 บูรณะโบราณสถานวัดใหญ่อินทาราม ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1.88 บูรณะโบราณสถานวัดอ่างศิลา ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1.89 บูรณะโบราณสถานวัดบุปผาราม ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
1.90 บูรณะวัดผาณิตาราม ตําบลบางกรูด อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.91 บูรณะศาลาการเปรียญไม้วัดกระแจะ ตําบลท่างาม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
1.92 บูรณะโบราณสถานวัดพระฝางสวางคบุรีมนีนาถ ตําบลผาจุ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
1.93 บูรณะโบราณสถานวัดวาลุการาม ตําบลโตนด อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
1.94 บูรณะโบราณสถานวัดหน้าพระธาตุ ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1.95 บูรณะพระอุโบสถและปรับภูมิทัศน์วัดคุณพุ่ม ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
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1.96 อนุรักษ์และบูรณะวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.97 บูรณะวิหารวัดพันเตา ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1.98 บูรณะอุโบสถวัดต้นผึ้ง ตําบลเหมืองง่า อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
1.99 บูรณะอุโบสถวัดวังเค็ม ตําบลเจดีย์คํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
1.100 บูรณะวิหารและเจดีย์วัดหัวข่วง ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
1.101 บูรณะวิหารวัดนาแส่ง ตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
1.102 บูรณะอุโบสถวัดศรีอ้วน ตําบลนาครัว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
1.103 บูรณะโบราณสถานวัดพระธาตุแหลมลี่ ตําบลปางกางอําเภอลอง จังหวัดแพร่
1.104 บูรณะโบราณสถานพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตําบลช่อแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
1.105 บูรณะหอไตรวัดเชตวัน (หนองหมู) ตําบลอุโมงค์อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
1.106 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กุฏิ วัดพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
1.107 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สิม(อุโบสถ) วัดบ้านข่อย อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
1.108 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สิม(อุโบสถ) วัดโพธิ์พิพัฒนาราม อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
1.109 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์หอแจก(ศาลาการเปรียญ) วัดพระธาตุประสิทธิ์ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
1.110 บูรณะอุโบสถโคกพระ ตําบลหนองพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
1.111 บูรณะโบสถ์เก่าบ้านเดื่อ ตําบลกุดน้ําใส อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
1.112 บูรณะศาลาการเปรียญวัดศิลาลอย ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
1.113 บูรณะพระนอนวัดแหลมจาก ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
1.114 บูรณะวัดคูหาสวรรค์ ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
1.115 บูรณะอุโบสถวัดวัง ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
1.116 บูรณะพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
1.117 บูรณะอุโบสถวัดนาบุญ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
1.118 บูรณะอุโบสถวัดลานสกา อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.119 บูรณะหอไตรกลางน้ําวัดควนชะลิก อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กิจกรรม : ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล
2.1 อนุรักษ์และพัฒนามุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.2 พัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งภิมุขมณเฑียร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.3 อนุรักษ์และพัฒนาพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.4 พัฒนาการจัดแสดงอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.5 พัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งวายุสถานอมเรศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.6 อนุรักษ์และพัฒนาพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.7 พัฒนาอาคารและการจัดแสดงอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.8 พัฒนาภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.9 พัฒนาระบบไฟฟ้ารวม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.10 อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อพัฒนาการจัดแสดง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
1 โครงการพัฒนาระบบ NSW การให้บริการนําเข้าและส่งออกศิลปโบราณวัตถุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : การทําธุรกรรมการให้บริการนําเข้าและส่งออกศิลปโบราณวัตถุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ NSW การขออนุญาตนําเข้าส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล
1.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชน
ผ่านเทคโนโลยี AR Code QR Code และ Virtual Reality
1.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
1 โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม: ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย องค์ความรู้ ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
1.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เส้นใยธรรมชาติและดิ้นโลหะในงานหัตถศิลป์ ประเภทผ้า
และเครื่องแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 7 ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาเพื่อบรรจุภัณฑ์ในวัฒนธรรมเขมร
1.3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกระดาษจากต้นปอสาที่จะนํามาใช้
กับการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุประเภทกระดาษ
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกภาคเหนือ
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่
ระดับภาคเหนือ กลุ่มมรดกโลก
1.1 บูรณะและเสริมความมั่นคงโบราณสถานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.2 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดโบสถ์ ตําบลไกรนอก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1.3 ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โบราณสถานวัดอโศการาม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทันศ์โบราณสถานวัดวิหารทอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.6 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โบราณสถานวัดโพรงเม่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.7 บูรณะและปรับปรุงภูมิทันศ์คันดินทํานบ 7 อ. (บารายเมืองสุโขทัย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.8 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระพายหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.9 ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดตระพังช้างเผือก
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.10 ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดจรเข้ร้อง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.11 ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดป่ามะม่วงตะวันตก
วัดพังกระดาน และวัดร้าง ตต.26/1 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.12 ปรับปรุงอาคารโถงจัดแสดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.13 ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานกลุ่มวัดป่ามะม่วง - วัดมังกร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.14 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเตาทุเรียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย
1.15 ก่อสร้างอาคารคลัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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2 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคเหนือ กลุ่มอารยธรรมล้านนาฯ
2.1 พัฒนาฐานข้อมูลโบราณคดีเพื่อส่งเสริม/สนับสนุน เชียงใหม่ เมืองมรดกโลก
สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.2 จัดทําป้ายบรรยายโบราณสถาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.3 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกามเพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม
ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.4 พัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี เวียงฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
กิจกรรม : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
3.1 อนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
3.2 ขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะปราสาทเขาโล้น ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
3.3 ศึกษาวัฒนธรรมเขมรแรกเริ่มในภาคตะวันออกเมืองเพนียด ตําบลคลองนารายณ์
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคกลาง
4.1 ขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีและเสริมความมั่นคงโบราณสถานวัดโคกหิรัญ ตําบลบางชะนี
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2 อนุรักษ์และพัฒนาวัดถนนจีน ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.3 บูรณะวิหารเก้าห้อง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตําบลท่าหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4.4 บูรณะวัดโบสถ์ ตําบลหัวสําโรง อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
4.5 บูรณะหอไตร วัดท่าแค ตําบลท่าแค อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4.6 อนุรักษ์และพัฒนาวัดมหาธาตุ ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
4.7 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณแพรกศรีราชา ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
4.8 บูรณะโรงม้า อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
4.9 อนุรักษ์และพัฒนาป้อมเมืองกาญจนบุรี ตําบลลาดหญ้า อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
4.10 อนุรักษ์และพัฒนากําแพงเมืองสุพรรณบุรี ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
4.11 ปรับปรุงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
4.12 ปรับปรุงทางลาดขึ้นอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
4.13 ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดพระนอนวัดประโดก วัดชุมพล ตําบลคลองสวนพลู
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.14 บูรณะทิมดาบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
4.15 ก่อสร้างหลังคาอาคารคลุมหลุมขุดค้นทางโบราณคดีโครงกระดูกมนุษย์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
4.16 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตําบลบ้านเก่า
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
4.17 ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการหล่อ สํานักช่างสิบหมู่ ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
4.18 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระเมรุ (ร้าง) ตําบลห้วยจรเข้ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
4.19 จัดทําคานพร้อมหมอนรองรับเรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
4.20 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระงาม ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
4.21 บูรณะโบราณสถานหมายเลข 1 เมืองอู่ทอง ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
4.22 ปรับปรุงหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี ตําบลบ้านเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
4.23 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางโบราณคดีและอนุรักษ์แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์
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5 โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.1 ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
5.2 จัดตั้งศูนย์การวิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรม : เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
1.2 ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ รูปภาพ แผนที่ ของใช้ส่วนพระองค์
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
2 โครงการ ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการบริการ
ให้ได้มาตรฐาน
2.1 อาคารสํานักงานกรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2.2 อาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.3 ตกแต่งภายในอาคารสํานักงานกรมศิลปากร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2.4 ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
2.6 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด กรมศิลปากร
2.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้
2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงแสง - เสียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
และอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร
2.9 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์
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3 โครงการ พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
กิจกรรม : ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ําอาเซียน

แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ 1 มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์
การอนุรักษ์
1 บูรณะโบราณสถานฉุกเฉินเร่งด่วน กรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- ขุดกู้แหล่งโบราณคดีศูนย์วิจัยขอนแก่น สํานักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
- ขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ตําบลริมปิง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
- ซ่อมแซมพระปรางค์ วัดอัมพวันเจติยาราม ตําบลอัมพวัน อําเภออัมพวัน จังหวัดสมุทรสงคราม
- รายการขุดแต่งเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าเมืองจะนะและเจดีย์ท่านแก่ภายใน วัดโคกทราย
ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขล
- รายการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดปากคลองมะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท
- บูรณปฏิสังขรณ์เก๋งจีน วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- รายการซ่อมแซมปรับปรุงส่วนประกอบพระปฐมบรมราชานุสรณ์ ลานประทับพระปฐมบรมราชา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- รายการบูรณะศาลาลงสรง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
- บูรณะโบราณสถาน วัดปรมัยยิกาวาส ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนนทบุรี
- ค้ํายันวัดคุ้มกระถิน ตําบลคุ้งกระถิน อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
- ปรับปรุงและติดตั้งทางลาดสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
- ซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จังหวัดสงขลา
- ซ่อมแซมอุโบสถวัดโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
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2 อนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- ศาลเจ้าเกียนอันเกง แขวงวัดกัลยาณมิตรเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
- วัดพุทไธสวรรย์ (ตําหนักพระพุทธโฆษาจารย์) ตําบลสําเภาล่ม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วัดราชบูรณะ ตําบล ท่าวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วัดเกาะพญาเจ่ง ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- วัดป่าแดด ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
- วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (พระพุทธรูปภายวิหาร) บริเวณกําแพงองค์ปราง
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
3 บูรณะวิหารและกําแพงแก้ว วัดกําแพงบางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
4 บูรณะวิหารพระนาค วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
5 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ตําบลท่าหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6 อนุรักษ์และพัฒนมเมืองโบราณโนนเมือง ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
7 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
8 อนุรักษ์และพัฒนากําแพงและคูเมืองกรุงธนบุรี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
9 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละครเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลดงละคร
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
10 ขุดแต่งทางโบราณคดีและบูรณะเสริมความมั่นคงอุโบสถ วัดสังข์กระต่าย ตําบลศาลาแดง
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
11 สํารวจแหล่งโบราณคดีพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
12 สํารวจแหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 ศึกษาและขุดค้นพัฒนาการแรกเริ่มในวัฒนธรรมทวารวดี แหล่งโบราณคดีบ้านคู้ลําพันเชื่อมโยง
เมืองศรีมโหสถ ตําบลคู้ลําพัน อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
14 สํารวจขึ้นทะเบียนออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถานและ/หรือแหล่งโบราณคดี
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
15 สํารวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่อยู่ในความครอบครองของวัดและเอกชน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
16 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน สํานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี (อาคารอนุรักษ์หมายเลข 1)
ตําบลท่าหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
17 ก่อสร้างเสาธง 12 เมตร (ตอกเสาเข็ม) สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตําบลรั้วใหญ่
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
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18 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการกองโบราณคดีใต้น้ํา ตําบลบางกะจะ
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
19 ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและบ้านพักคนงาน สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตําบลรั้วใหญ่
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
20 ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุและโรงจอดรถ สํานักศิลปากรที่ 11 สงขลา ตําบลพะวง
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ)
1 การอบรมยุวชนพิพิธภัณฑ์ จัดเมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
จังหวัดนครราชสีมา
2 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดพังงา จัดเมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปณ โบราณสถานวัดคีรีเขต อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
3 โครงการอบรมมัคคุเทศก์อาสาสมัครท้องถิ่น ประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
4 โครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย
ประจําปีงบประมาณ 2562 จัดเมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
5 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช (รุ่นที่ 1) จัดเมื่อ
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของขาติพระสังฆาธิการ
6 กิจกรรมถวายความรู้ ความเข้าใจต่อพระสังฆาธิการ และพระสงฆ์เรื่องการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์รักษา
บริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในวัด" ในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่องการอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการ พุทธสถานในแหล่งมรดกโลกแห่งทวีปเอเชีย”
จัดเมื่อวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 โครงการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้ให้การสนับสนุนวัด ในเขต
จังหวัดจันทบุรี เรื่องการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ จัดเมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562
ณ พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และวัดบุปผาราม จังหวัดตราด
8 โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดในเขตพื้นที่สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
(ภายใต้โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ) ประจําปีงบประมาณ 2562
จัดเมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี และทัศนศึกษาดูงานในเขตโบราณสถานจังหวัดกาญจนบุรี
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โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
9 โครงการจัดการความร่วมมือเครือข่ายศิลปินด้านดุริยางคศิลป์ - นาฏศิลป์ ประจําปีงบประมาณ 2562
จัดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)
10 โครงการ “ตามรอยวรรณคดีขุนช้างขุนแผน”(ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2562) จัดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี
11 โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2562 ณ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดน ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
12 โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่บุคคลภายนอก
(ปีที่ 16) จัดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน – 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
13 โครงการเครือข่ายบรรณารักษ์รุ่นใหม่ระหว่างหอสมุดแห่งชาติไทยและฟิลิปปินส์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
นําเสนอผลงานวิชาการ และเยี่ยมชมห้องสมุด จัดเมื่อวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม ณ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
14 กิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่
สํานักหอสมุดแห่งชาติ
15 กิจกรรมงานวัฒนธรรมย้อนรําลึกรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 160 ปี
พระนครคีรี จัดเมื่อวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
โครงการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม (อปท.)
16 การจัดประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เรื่อง "องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ" จัดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมมุกอันดา วรัญญารีสอร์ท อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ผลผลิตที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
การสืบทอด
1 การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์
- กิจกรรมการจัดแสดงในงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานอื่นๆ ส่วนพระองค์ และงานพิธีสําคัญ
- กิจกรรมปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า
- พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ประจําปี 2562 จัดเมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ
2 กิจกรรมการสืบทอดการบรรเลงด้านดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ไทย : กรณีการบรรเลงรวมวงในเพลงเรื่อง
การบรรเลงเดี่ยว และการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้
3 กิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างประจําปี
- พิธีไหว้ครูช่าง สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ณ สํานักช่างสิบหมู่ พุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม
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4 กิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
- นิทรรศการพิเศษเนื่องในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
- กิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจําปี พุทธศักราช 2562 ร่วมทําบุญถวายภัตตาหารเพล
น้ําปานะ และกัปปิยภัณฑ์ต่าง ๆ แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
การสร้างสรรค์ การพัฒนา
1 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจําปี 2561 จัดเมื่อ วันที่ 9 – 28 ตุลาคม 2561
ทุกวันพุธ - อาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องนิทรรศการ 1 – 8
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2 การจัดนิทรรศการ "วังหน้านฤมิตในมิติแห่งกาลเวลา" ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล จัดเมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาสําราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
3 โครงการประชุมวิชาการประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
4 การประชุมรับฟังการถ่ายทอดเทคนิคการก่ออิฐแบบดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเขมร (Traditional brickwork
technic in Khmer Architecture demonstration) จัดเมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2562
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ สด๊กก๊อกธม อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
5 การประชุมโบราณคดีใต้น้ําอาเซียน เรื่อง การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ําและความร่วมมือทาง
โบราณคดีใต้น้ําอาเซียน (Underwater Cultural Heritage Protection and the Possibility and
Feasibility Study for the creation of an ASEAN Underwater Archaeology Association)
จัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
6 การพัฒนาการดําเนินงานจดหมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหาร
จัดการ (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) จัดเมื่อวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมาลัยทอง
ไอธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
7 การพัฒนาการดําเนินงานจดหมายเหตุ กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจดหมายเหตุ
จัดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
8 การประชุมสัมมนา เรื่องการจัดทําทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจําแห่งชาติ ครั้งที่ 14 จัดเมื่อ
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรี อินท์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
9 การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและมัณฑนศิลป์ หลักสูตร การเพิ่มคุณค่า
งานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ลําปาง ลําพูน เชียงใหม่
เชียงรายและน่าน จัดเมื่อวันที่ 15 – 18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ลําปาง ลําพูน เชียงใหม่
เชียงรายและน่าน
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10 การพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณ ประจําปี 2562 : ศิลปะไทยที่ปรากฏในเอกสารโบราณ จัดเมื่อวันที่
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม บ้านฟ้าใส รีสอร์ท อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
11 การพัฒนาบุคลากร : นวัตกรรมการให้บริการสําหรับบุคลากร หอสมุดแห่งชาติยุดใหม่ ประจําปี 2562
จัดเมื่อวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
12 โครงการสัมมนาระหว่างประเทศ International Symposium : Ancient Maritime Cross - cultural
Exchanges of Asia จัดเมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประกายเพชร 2 ชั้น 2 โรงแรมไดมอน์พลาซ่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และกระบี่ ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562
13 กิจกรรมในวาระฉลอง 150 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี พร้อมเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “150 ปี
แห่งความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี” – “ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยแหล่งโบราณคดีในลุ่มแม่น้ําลพบุรี”
จัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
14 การพัฒนาการดําเนินงานจดหมายเหตุ จัดเมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมณีจันทน์ รีสอร์ท
แอนด์สปอร์ตคลับ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
15 โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้
อาเซียน...มิติห้องสมุด จัดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่
สํานักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต
16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากระบวนการทางความคิด (Growth Mindset) สําหรับนักบริหาร
กรมศิลปากร รุ่นที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสามเสน 2 โรงแรมตรัง
17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากระบวนการทางความคิด (Growth Mindset) สําหรับ
นักบริหารกรมศิลปากร” รุ่นที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษบงกช บี
ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ สะพานซังฮี้ กรุงเทพฯ
18 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากระบวนการทางความคิด (Growth Mindset) สําหรับนักบริหาร
กรมศิลปากร” รุ่นที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสามเสน 2 ชั้น2
โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ
19 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
ของกรมศิลปากร จัดเมื่อวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
เขตหลักสี่ กรงเทพฯ
20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้รับการอนุมัติ” (รุ่นที่ 2) จัดเมื่อ
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุษบงกช โรงแรมรอยัลริเวอร์ สะพานซังฮี้ กรุงเทพฯ
21 โครงการพัฒนาข้าราชการรุ่นใหม่ใส่ใจบริการและทํางานเป็นทีม จัดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
ณ โรงแรมบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
22 โครงการจัดทําคู่มือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมงานบูรณปฏิสังขรณ์ จัดเมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
23 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปีพุทธศักราช 2562 จัดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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24 โครงการฝึกอบรมการเขียนงานวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับข้าราชการกรมศิลปากร รุ่นที่ 1
จัดเมื่อวันที่ 4 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
25 โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดแบบนักวิชาการมืออาชีพกรมศิลปากร
จัดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ
การเผยแพร่
1 กิจกรรมเปิดงาน “150 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพระจอมเกล้า
-เจ้าอยู่หัว” ในวันมหาปวารณา วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 จัดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
2 กิจกรรมรําลึก “พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” จัดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
ณ บริเวณหน้าโรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
3 กิจกรรม “พิพิธภัณฑ์เสวนา”ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสครบ 1 ปีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง “ภาพแห่งความทรงจํา
พระสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” จัดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
4 การบรรยาย เรื่อง “วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ํา กับห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา” จัดเมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
5 การจัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในงานรําลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร จัดเมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
6 กิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ 2562 จัดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารจัดแสดง 2
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
7 นิทรรศการ เรื่อง “ภูมิราชา : ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน 5 ธันวาคม วันดินโลก” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมไปถึงยังเป็นการนําเสนอข้อมูล
และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ณ ห้องวชิรญาณ 2 สํานักหอสมุดแห่งชาติ
8 การนิทรรศการ เรื่อง “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” จัดเมื่อวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2561
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
9 การเสวนาวิชาการ “เรื่องไทยที่ควรรู้ในหอสมุดแห่งชาติ” ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 การบรรยาย
และเสวนา เรื่อง “ครบรอบ 150 ปี การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” จัดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสํานักหอสมุดแห่งชาติ
10 การจัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “อธิบดีธนิต อยู่โพธิ์กับงานของกรมศิลปากร”
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์จัดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ
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11 การเผยแพร่ความรู้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม จัดเมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562
ณ ปราสาทช่างปี่ ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทสระกําแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
12 กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร พุทธศักราช 2562 จัดเมื่อวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562
ณ เชียงราย พะเยา แพร่
13 กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1 เรื่อง เสน่ห์แผ่นดิน ถิ่นสุโขทัย จัดเมื่อวั
นที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคําแหง
14 การบรรยายทางวิชาการเนื่องในงาน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ครั้งที่ 32 ประจําปี 2562
เล่าเรื่องโกษาปาน : 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย –ฝรั่งเศส จัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
15 การเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจําปี 2562 “เปิดตํานานวังหน้า จากอดีตถึงปัจจุบัน”
จัดเมื่อวันที่ 6 และ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมดํารง ราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
16 การเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจําปี 2562 จัดการเสวนา เรื่อง เปิดตํานานวังหน้า
จากอดีตถึงปัจจุบัน จัดเมื่อในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก
17 กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ประจําปี 2562 เรื่อง “พ่อขุนรามคําแหงมหาราช บอกกล่าวเล่าขาน
ลูกหลานอย่างไร”จัดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง
18 กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 4 เรื่อง “คนก่อนสุโขทัยกับองค์ความรู้ด้านโบราณ
โลหกรรม” จัดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง
19 กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร นําสื่อมวลชนดูงานแหล่งโบราณคดีและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ในพื้นที่ภาคกลาง จัดเมื่อวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสุพรรณบุรี
20 กิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6 จัดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ อาคารจัดแสดง 2
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เรื่อง“วัฒนธรรมการใช้ยาหอมในสังคมไทย”
21 กิจกรรมการเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปี 2562 "เปิดบ้านพิพิธภัณฑ์ ชมมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมปราจีนบุรี และภาคตะวันออก" จัดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
22 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ปี 2562 ครั้งที่ 2 เรื่อง “ โขน : พระมหากรุณาธิคุณต่อมรดกโลก จัดเมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.40 น. ณ ห้องประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
23 นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “พระราชพิบรมราชาภิเษก” จัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
24 กิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่ 7 เรื่อง“เทศกาลงานประเพณี (สงกรานต์) พื้นที่แสดงอัตลักษณ์การแต่งกายแบบมอญ”
จัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
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25 การจัดงานตามประทีปโคมไฟเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จัดเมื่อวันที่ 3 - 6 และ
10 - 12 พฤษภาคม 2562 โดยโคมประทีปนี้จะนําไปประดับบริเวณพุทธสถานพระแก้วน้อย
และพระธาตุจอมเพชรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
26 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จัดเมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ ลานพระที่นั่งบวรบริวัติ ด้านหน้าเก๋งนุกิจราช
27 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เนื่องในวันเข้าพรรษา 2562 จัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง
28 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 2562 "คุยกันในหมู่พระวิมาน (NMB Talk in the Palace)"
จัดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
29 โครงการกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี 2562 จัดเมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
30 โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา
ประจําปี 2562 ครั้ง 1 จัดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์
31 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 2562 "คุยกันในหมู่พระวิมาน (NMB Talk in the Palace)" ครั้งที่ 5
และครั้งที่ 6 จัดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ณ พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ หมู่พระวิมาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
32 การเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี 2562 เรื่อง “มโหระทึก
เครื่องประโคมในพิธีกรรม : ข้อมูลใหม่ทางโบราณคดี” จัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ห้องประชุมชั้น 3
33 การบรรยาย - อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
34 โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “กิจกรรม
ทวีปัญญา”ประจําปี 2562 ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา
หอวชิราวุธานุสรณ์ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
35 โครงการยุวชนอาสาเพื่อการท่องเที่ยว จัดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ กําแพงเพชร
36 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
- พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
จัดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ
37 นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจําปี พ.ศ. 2562 จัดเมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ พระที่นั่ง อิศราวินิจฉัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
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38 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 จัดเมื่อดําเนินการจัดในวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2562
ณ คูเมืองโบราณศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
39 กิจกรรมงานแสดง แสง สี เสียง ตอน บูชาเทวะ ไอศวรรยราชา คุรุพราหมณะสถาปก
สด๊กก๊อกธมมหาปราสาท จัดเมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม สระแก้ว อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
40 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ปี 2562 (ครั้งที่ 4) จัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
41 โครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจําปี 2562 “เปิดตํานานวังหน้า จากอดีตถึงปัจจุบัน”
จัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
42 การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00. น. ณ โรงละครแห่งชาติ
43 กิจกรรม พิพิธภัณฑ์เสวนา ปี 2562 ครั้งที่ 5 การเสวนาเนื่องในนิทรรศการพิเศษวันอนุรักษ์มรดกไทย
ปี 2562 เรื่อง "นครศรีธรรมราช" จัดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
44 การสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ การนําเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2562
จัดเมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
45 กิจกรรม พิพิธภัณฑ์เสวนา ปี 2562 (ครั้งที่ 7) จัดเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
46 นิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา
(Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors)
พิธีเปิดในวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
นิทรรศการพิเศษจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2562
ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
47 กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย จัดเมื่อวันที่ 19 - 22 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.
ณ เวทีกลาง ภายในกระโจมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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ผลผลิตที่ 3 แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1 ปรับปรุงซ่อมแซมโดมและผนังอาคารหอสมุดดํารงราชานุภาพ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2 ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามและประตูรั้ว สํานักหอสมุดแห่งชาติ
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
3 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบริเวณรอยต่ออาคารหอสมุดแห่งชาติ อาคาร 1 และอาคาร 2
สํานักหอสมุดแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
4 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําและรั้วอาคาร หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
5 ปรับปรุงหลังคาและระบบท่อระบายน้ําบนหลังคาอาคารหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สํานักหอสมุดแห่งชาติ
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
6 ปรับปรุงหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
7 ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ในอาคารเดิมให้เป็นสํานักงานห้องประชุมและบรรยายสรุป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
8 รื้อถอนบ้านพักข้าราชการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
9 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ตําบลเวียง
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
10 ปรับปรุงห้องบริการผู้ค้นคว้า เพื่อเข้าสู่การบริการ กรมศิลปากร 4.0 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11 ปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
12 ปรับปรุงห้องประชุมอาคารจัดแสดงและห้องประชุมอาคารสํานักงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
13 ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าภายใน หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ นครพนม ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
14 พัฒนาศักยภาพ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา
ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
15 ทาสีกําแพง หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
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16 ปรับปรุงภูมิทัศน์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง
ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
17 ปรับปรุงห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เสริมสร้าง ถ่ายทอดความรู้และบริการ
1 การบรรยายความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “จารึกที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา”
จัดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
2 การจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง ประติมากรรมสําริด จัดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
3 กิจกรรมเสวนา 46 ปีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จัดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
4 กิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกความสําคัญและความหมาย”
จัดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ อาคารจัดแสดง 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
5 การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรทางการศึกษา ในเรื่องมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างในสังคมพหุวัฒนธรรม และศึกษาดูงานแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2562 จัดเมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
6 กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ประจําปี 2562 ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณ
- ฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง เวจกุฎี
และส้วม แบบพระยานครพระราม (สวัสดิ์ มหากายี) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง
7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร สําหรับผู้สูงอายุ เรื่อง
การบรรยายเรื่อง "เตาเผาและเครื่องสังคโลกจากเมืองศรีสัชนาลัย จัดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร
8 การพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน หัวข้อ “เล่าเรื่องเมืองนครราชสีมา” จัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
9 กิจกรรมเพิ่มพูนภูมิปัญญาไทย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบศิลปกรรมสมัยทวารวดีของเมืองศรีเทพ
และสาธิตการทอกก ลวดลายคนแคระ จัดเมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
10 การบรรยายวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “สายสัมพันธ์...สุโขทัย”
จัดเมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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11 กิจกรรมเนื่องในโอกาส 108 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร โดยการจัดเสวนาเรื่อง
“คุณค่าอันโดดเด่นของศรีเทพและพนมรุ้งกับการเข้าสู่มรดกโลก” จัดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
12 การส่งเสริมการอ่านสําหรับผู้สูงอายุ ประจําปี 2562 จัดการบรรยายเรื่อง “เกษียณอย่างสมาร์ท
ในยุค 4.0 จัดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 1630 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
13 การเสวนา เรื่อง เส้นสี ฝีแปรง และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6 ของกาลิเลโอ คีนี
จัดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 –16.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
14 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจําปี 2562 เรื่อง "เอกสารโบราณสร้างคุณค่า
รากฐานวัฒนธรรมนําไทยยั่งยืน" จัดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
15 การบรรยาย เรื่อง "คุณค่าของคัมภีร์ใบลานต่อสังคมและวัฒนธรรม" ประจําปี 2562 จัดเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
16 โครงการสัมมนาวิชาการ “วิวัฒนาการแบบเรียนไทย” ตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่สํานักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
17 กิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจําปี 2562 ครั้งที่ 8 จัดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ อาคารจัดแสดง 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
18 โครงการห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2562 กิจกรรมชมศิลป์วังหน้าสร้างสรรค์งานประดับมุก
จัดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องจัดแสดงพระที่นั่งพรหมเมศร์ธาดา
ในสวนพระที่นั่งบวรบริวัติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
19 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา (ครั้งที่ 3) ประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
20 การบรรยาย เรื่อง จากวังหน้าสู่ภาษาและหนังสือ จัดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562
เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องหนังสือประเทศไทย ชั้น 3 อาคาร 1 สํานักหอสมุดแห่งชาติ
21 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจําปี 2562 “5 ศิลปินสตรี กับบทบาท
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย” จัดเมื่อวันที่ 6 – 30 มิถุนายน 2562
ณ อาคารนิทรรศการ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
22 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วรรณกรรมอาเซียน “ศรีธนญชัย : วีรบุรษเจ้าปัญญา”
จัดเมื่อในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ
23 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจําปี พ.ศ. 2562 โครงการที่ 1 ด้านงานช่างประดับกระจก
จัดเมื่อวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สํานักช่างสิบหมู่
กรมศิลปากร นครปฐม
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24 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการโบราณสถานที่ยังมิได้กําหนด
ขอบเขต จัดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
25 โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจําปี พ.ศ. 2562 โครงการที่ 2 เรื่อง "งานช่างหัวโขน (จําลอง)"
จัดเมื่อวันที่ 17 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนย์ศิลปะและการช่างไทย
สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม
26 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 2 การบรรยายและ
การเสวนา หัวข้อ “ตํานานสระศักดิ์สิทธิ์ปริศนาเมืองสุพรรณ” จัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลาสมเด็จพระนเรศวรฯ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
27 กิจกรรม "การซ่อมและสงวนรักษาหนังสือ" ภายใต้โครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน
เพื่อการบํารุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือ จัดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
28 โครงการเสวนาวิชาการเรื่องไทยที่ควรรู้ในหอสมุดแห่งชาติ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 2 จัดเมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
29 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น (ไข่เค็มไชยา) จัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
30 นิทรรศการพิเศษเพื่อรณรงค์กรลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในพิพิธภัณฑ์ Go Green @ National
Museum Bangkok เรื่อง หีบห่อของคุณย่า – ตะกร้าของคุณยาย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ประจําปีพุทธศักราช 2562 จัดเมื่อวันที่ 10 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช
(แก้ว สิงหเสนี) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
31 กิจกรรมบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่ 9 จัดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ อาคารจัดแสดง 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
32 โครงการ “Kids inspiration เสาร์สนุกสุขหรรษา” จัดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักหอสมุดแห่งชาติ
33 โครงการ NLT Edutainment ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8 จัดเมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สํานักหอสมุดแห่งชาติ
34 โครงการ NLT Edutainment ครั้งที่ 9 ประจําปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สํานักหอสมุดแห่งชาติ
35 กิจกรรม NLT Edutainment ประจําปี 2562 ครั้งที่ 10 จัดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
เวลา 13..00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
36 โครงการองค์ความรู้ อักษรไทยน้อย วิพากษ์ต้นฉบับองค์ความรู้อักษรไทยน้อย จัดเมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรามบุตรี โรงแรมไอบิส สไตล์ ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

31
37 กิจกรรมฝึกอบรมอักษรไทยน้อย ภายใต้โครงการจัดทําองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ:
อักษรไทยน้อย จัดเมื่อวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562
ณ ห้องวชิรญาณ 3 อาคาร 2 ชั้น 1 สํานักหอสมุดแห่งชาติ
38 กิจกรรมค่ายรักการอ่าน “เรียน เล่น เป็นนักอ่าน” ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
39 นิทรรศการพิเศษวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง "อยุธยา" ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง
คนกรุงศรีอยุธยา : หลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ จัดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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สถิติจํานวนผู้เข้าใช้/เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์
ปี 2558
4,085,733

ปี 2559
4,731,522

ปี 2560
5,410,394

ปี 2561
6,712,919

ปี 2562
6,266,949

สถิติจํานวนผู้เข้าใช้/เข้าชมโบราณสถานต่างๆ
ปี 2558
1,259,795

ปี 2559
1,286,428

ปี 2560
1,114,526

ปี 2561
1,261,046

ปี 2562
1,453,582

สถิติจํานวนผู้เข้าใช้/เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ปี 2558
2,638,510

ปี 2559
2,603,682

ปี 2560
2,513,908

ปี 2561
3,188,802

ปี 2562
2,657,241

สถิติจํานวนผู้เข้าใช้/เข้าชมหอสมุดแห่งชาติ
ปี 2558
819,131

ปี 2559
756,560

ปี 2560
600,425

ปี 2561
638,094

ปี 2562
672,075

สถิติจํานวนผู้เข้าใช้/เข้าชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ปี 2558
63,417

ปี 2559
74,508

ปี 2560
214,193

ปี 2561
155,881

ปี 2562
117,246

สถิติจํานวนผู้เข้าใช้/เข้าชมโรงละครแห่งชาติ
ปี 2558
30,911

ปี 2559
28,508

ปี 2560
23,710

ปี 2561
59,218

ปี 2562
66,888
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สถิติจํานวนผู้เข้าใช้/เข้าชมหอประติมากรรมต้นแบบ
ปี 2558
9,681

ปี 2559
4,881

ปี 2560
-

ปี 2561
1,527

ปี 2562
4,868

สถิติจํานวนผู้เข้าใช้/เข้าชมศูนย์โบราณคดีใต้น้ําอาเซียน
ปี 2558

ปี 2559
-

ปี 2560
102

ปี 2561
383

ปี 2562
109

200
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ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางแก้ไข
กรมศิลปากรยังมีบุคลากรจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งลักษณะงานของ
กรมศิลปากรต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางเป็นหลัก บุคลากรจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงาน
ของกรมศิลปากร ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจ้างบุคลากรภายนอก การกระจายอํานาจบางภารกิจงานให้ท้องถิ่น
โดยกรมศิลปการดําเนินการกําหนดมาตรฐานของงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบกรมศิลปากร เพื่อเป็นเกณฑ์
มาตรฐานในการควบคุมงาน อันจะส่งผลให้หน่วยงานหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายนอกมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
กับงานของกรมศิลปากรได้มากขึ้น และยังคงมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ โดยกรมศิลปากรปรับบทบาท
จากการเป็นผู้ดําเนินการ (Operator) ในบางงาน มาเป็นผู้กํากับดูแล (Regulator) แทน
นอกจากนี้กรมศิลปากรยังได้ผลักดันการนําเทคโนโลยีมาใช้ในงานมรดกศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น
เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ช่วยพัฒนางานให้สามารถทํางานได้ง่ายขึ้น สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการได้มากขึ้น อาทิ ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม
ระบบห้องสมุดดิจิทัล (E - Library) ระบบจดหมายเหตุดิจิทัล (E - Archive) การนําเทคโนโลยี QR Code
หรือ Virtual Reality เข้ามาพัฒนางานของกรมศิลปากร ทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งกรมศิลปากร
จะพัฒนาต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จําแนกระดับผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/งบรายจ่าย

ปี งปม. 2561 (1ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

ปี งปม. 2562 (1ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)

แผน

ผล

แผน

ผล

3,241,635,400.00

3,096,046,134.66

3,070,147,500.00

2,398,361,984.22

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ วัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข

40,357,000.00

40,214,732.81

61,027,000.00

41,933,613.71

40,214,732.81

61,027,000.00

41,933,613.71

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ
** ปี 2562 ใช้ชื่อ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม
โครงการ พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการท่องเที่ยว
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถาน
มงคล (วังหน้า)
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

38,500,000.00
38,371,325.16
1,857,000.00
1,843,407.65
1,059,664,800.00 1,053,766,824.14

58,170,000.00
2,857,000.00
952,802,200.00

39,188,264.72
2,745,348.99
675,744,499.91

777,637,800.00

596,648,794.56

รวม

40,357,000.00

901,164,800.00

897,648,041.19

579,632,000.00
321,532,800.00
158,500,000.00

41,616,559.24
552,092,929.80
298,030,300.00
5,908,252.15
156,118,782.95

175,164,400.00

29,040,272.24
278,734,686.34
266,859,000.00
22,014,835.98
79,095,705.35

153,700,000.00
4,800,000.00

151,601,405.86
4,517,377.09

170,500,000.00
4,664,400.00

5,788,150.20
68,803,634.45
4,503,920.70

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

5,000,000.00

4,140,000.00

4,586,700.00

2,475,000.00

โครงการพัฒนาระบบ NSW การให้บริการนําเข้าและ
ส่งออกศิลปโบราณวัตถุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
งบรายจ่ายอื่น
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น
แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

5,000,000.00

4,140,000.00

4,586,700.00

2,475,000.00

5,000,000.00
120,040,700.00
120,040,700.00

4,140,000.00
94,355,918.23
94,355,918.23

4,586,700.00
127,855,000.00
127,855,000.00

2,475,000.00
81,288,603.50
81,288,603.50

120,040,700.00
-

94,355,918.23
-

127,855,000.00
623,900.00

81,288,603.50
623,751.01

623,900.00

623,751.01

623,900.00

623,751.01

โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น

-

-

441,305,300.00
336,332,500.00
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ผลผลิต/งบรายจ่าย
แผนงาน : บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
** ปี 2562 ใช้ชื่อ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค
โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวมรดกโลก
** ปี 2562 ใช้ชื่อ โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดก
โลกภาคเหนือ
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
โครงการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ
งบลงทุน
โครงการเนรมิตอยุธยา เพื่อความน่าอยู่และการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ
งบลงทุน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารย
ธรรมขอม ภาคตะวันออก
งบลงทุน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
งบลงทุน
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ปี งปม. 2561 (1ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

แผน

ผล

ปี งปม. 2562 (1ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)

แผน

ผล

383,755,200.00

287,354,113.50

284,335,000.00

115,094,580.68

9,385,200.00

7,544,764.63

63,620,000.00

23,828,688.70

63,620,000.00
-

368,081.00
23,460,607.70
-

9,385,200.00
12,000,000.00
12,000,000.00
362,370,000.00

7,544,764.63
10,000,000.00
10,000,000.00
269,809,348.87

362,370,000.00
-

269,186,348.87
623,000.00
-

-

-

-

-

35,000,000.00

21,595,026.33

-

35,000,000.00
10,000,000.00

21,595,026.33
5,626,487.89

-

10,000,000.00
139,715,000.00

5,626,487.89
55,607,575.41

-

138,217,800.00
1,497,200.00
36,000,000.00

494,340.00
53,616,045.11
1,497,190.30
8,436,802.35
8,436,802.35
336,019,392.00

479,217,500.00

476,059,660.93

36,000,000.00
444,756,500.00

7,995,800.00

7,990,652.90

4,865,600.00

4,863,196.47

7,995,800.00

7,990,652.90

4,865,600.00

4,863,196.47

** ปี 2562 ใช้ชื่อ แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และ
ชุมชน
โครงการ พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
งบรายจ่ายอื่น
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ผลผลิต/งบรายจ่าย
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระ
บรมวงศานุวงศ์
งบรายจ่ายอื่น
โครงการ ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมไทย

ปี งปม. 2561 (1ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

แผน

ผล

ปี งปม. 2562 (1ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)

แผน

ผล

8,000,000.00

7,357,467.60

8,847,000.00

7,684,787.55

8,000,000.00
463,221,700.00

7,357,467.60
460,711,540.43

8,847,000.00
431,043,900.00

7,684,787.55
323,471,407.98

งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

422,687,500.00
40,534,200.00

422,687,500.00
38,024,040.43

404,700,900.00
26,343,000.00

299,599,500.00
23,871,907.98

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
** ปี 2562 ใช้ชื่อ แผนงาน :แผนงานพื้นฐานด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้าง
การเติบโตจากภายใน

556,605,600.00

545,103,801.21

583,046,300.00

512,265,198.59

งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
ผลผลิตที่ 1 มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับ
การอนุรักษ์

248,562,400.00
290,844,700.00
1,108,500.00
16,090,000.00
255,221,200.00

254,324,545.18
275,295,979.75
996,973.20
14,486,303.08
246,599,430.74

246,894,000.00
307,549,300.00
1,108,500.00
27,494,500.00
218,131,800.00

259,711,038.60
228,569,322.58
1,212,245.46
22,772,591.95
180,126,192.35

ผลผลิตที่ 2 ศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบ
สาน และเผยแพร่

79,064,500.00

76,104,538.35

118,223,500.00

103,139,170.07

ผลผลิตที่ 3 แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการพัฒนา
แผนงาน : แผนงานบุคลการภาครัฐ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

222,319,900.00

222,399,832.12

246,691,000.00

228,999,836.17

596,994,600.00

595,051,083.84

611,114,900.00

632,917,344.82

596,994,600.00

595,051,083.84

611,114,900.00

632,917,344.82

593,361,000.00
3,633,600.00

593,361,000.00
1,690,083.84

605,022,300.00
6,092,600.00

628,805,606.98
4,111,737.84

** ปี 2562 ใช้ชื่อ แผนงาน : บุคลการภาครัฐ ด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้าง
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
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6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
รายการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น

493.6172
7.4546

516.6012
13.0054

618.0678
51.5002

5.2618

5.0000

5.0000

7.8829

8.3353

8.0530

514.2165

542.9419

682.6210

0.3360

0.3361

0.3361

2,116.6921
-

2,659.1203

2,570.8053

2,117.0281
2,631.2446

2,659.4563
3,202.3982

2,571.1413
3,253.7623

รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น (เงินฝากประจํา)
สินค้าคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ
สินทรับหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินให้กู้ยมื ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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รายการ

พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

65.3917
-

133.6084
-

114.9512
-

รายได้แผ่นดินรอนําส่งคลัง
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

0.0004

-

000.0001

26.4095

35.6644

37.7229

0.6077
92.4094

0.6077
169.8805

0.6089
153.2831

4.9532

6.3557

5.6998

8.2530

8.2130

8.2130

13.2062
105.6156

14.5687
184.4492

13.9128
167.1958

1,443.0786
1,082.5504
2,525.6290
2,631.2446

1,443.0786
1,574.8704
3,017.9490
3,202.3982

1,271.4452
1,815.1212
3,086.5665
3,253.7623

เงินกู้ยืมระยะสั้น
ส่วนของเงินกู้ยาวระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใ
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะยาว
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว
เจ้าหนี้ตามสัญญาเข่าการเงินระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
เงินรับฝากระยะยาว
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ
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รายการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2561

รายได้จาการดําเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล

2,883.9036
2,883.9036

3,538.2677
3,538.2677

3,915.6529
3,915.6529

176.0212
1.1858
19.6484
196.8554
3,080.7590

151.2019
5.8394
15.8980
172.9393
3,711.2070

232.9614
7.1056
9.7599
249.8268
4,165.4797

783.4373
302.9000
27.8666
55.6050
1,285.1431
97.0070
238.5140
251.4337
6.7129
3,048.6196
32.1394

788.9766
317.0491
27.5119
48.3771
1,400.2556
92.4694
268.5131
257.8162
28.7820
3,229.7510
481.4560

795.9684
336.2776
27.9180
52.2081
1,613.1744
97.0035
264.1955
408.2446
575.1561
4,170.1463
-4.6666

-

481.4560

-4.6666

-

481.4560

-4.6666

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบําเหน็ดบํานาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดําเนินงาน
กําไร/ขาดทุนสุทธิจาการจําหน่ายสินทรัพย์
รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการดําเนินงาน
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดําเนินงาน
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายได้สูง (ต่ํา) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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7. แผนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สําคัญ

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
แผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน 32,150,000บาท
โครงการ : เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
กิจกรรม: ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
กิจกรรม: ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหว้ดชายแดนภาคใต้
จํานวน 32,150,000 บาท

งบลงทุน : 29,000,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 3,150,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือทางสังคมพหุวัฒนธรรม
8 กิจกรรม
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แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
กิจกรรม: ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
1 บูรณะหลังคาคลุมโบราณสถานเมืองโบราณยะรัง ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
2 ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี
4 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจัดทําต้นฉบับหนังสือพัฒนาการทางโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม: ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขในจังหว้ดชายแดนภาคใต้
5 บูรณะมัสยิดบ้านควนลังงา ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
6 บูรณะเจดีย์วัดโคกทราย ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
7 บูรณะโบราณสถานวัดกุหร่า (ร้าง) ตําบลเปียน อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
8 บูรณะโบราณสถานวัดหงสาราม ตําบลท่าข้าม อําเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี
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แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
จํานวน 788,420,300 บาท
โครงการ พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพทางการท่องเที่ยว
กิจกรรม : ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 624,420,300 บาท
โครงการ อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กิจกรรม : ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล
จํานวน 164,000,000 บาท

โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว
งบลงทุน : 310,920,300 บาท
งบอุดหนุน : 313,00,000 บาท
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
งบลงทุน : 159,000,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 5,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ
75 แห่ง
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แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
1 โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว
กิจกรรม : ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
1.1 จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 บูรณะพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.3 ปรับปรุงและพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ภูมิพลอดุลยเดช ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.4 อนุรักษ์และพัฒนาวัดมหาธาตุ ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
1.5 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดโกเสยเขต ตําบลเวียงคุก อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
1.6 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดศรีภูมิ ตําบลนาหอ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
1.7 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดธาตุบุ ตําบลเวียงคุก อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
1.8 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดด่านม่วงคํา ตําบลด่านม่วงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร
1.9 บูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถาน ต.ต.15 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตําบลศรีสัชนาลัย
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1.10 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
1.11 อนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง (โบราณสถานหมายเลข 14) ตําบลจระเข้สามพัน อําเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
1.12 บูรณะและปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1.13 บูรณะเสริมความมั่นคงโบราณสถาน ต.16 วัดป่าขมิ้น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1.14 ขุดค้น-ขุดแต่งและพัฒนาโบราณสถานภูปราสาท ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
1.15 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าและคลองสําคัญในกรุงธนบุรี
กองโบราณคดี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.16 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
1.17 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
1.18 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.19 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
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1.20 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
1.21 อนุรกั ษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1.22 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
1.23 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
1.24 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
1.25 อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตําบลตาเป๊ก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.26 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.27 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเขาศรีวิชัย ตําบลศรีวิชัย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.28 ก่อสร้างรั้ว ป้อมยาม สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1.29 ปรับปรุงหลังคาอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี ตําบลบางกะจะ
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
1.30 อนุรักษ์และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานเมืองเวียงลอ
ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
1.31 ปรับปรุงและบํารุงรักษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
1.32 ปรับปรุงและซ่อมแซมสีภายนอกอาคารจัดแสดงและอาคารสํานักงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
1.33 ปรับปรุงและซ่อมบํารุงหลังคาหลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
1.34 พัฒนาภูมิทัศน์ภายในปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
1.35 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ตําบลเมืองสวรรคโลก
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
1.36 บํารุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.37 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
1.38 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ตําบลโคกกรวด
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1.39 บูรณะสระน้ําโบราณ วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
1.40 บูรณะหมู่กุฏิสงฆ์คณะ 1 วัดปรินายกวรวิหาร แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.41 บูรณะพระอุโบสถ วัดมหรรณพาราม แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.42 บูรณะวิหารคต วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
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1.43 บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1.44 บูรณะพระปรางค์ และระเบียงคต วัดอรัญญิกาวาส ตําบลเจดีย์หัก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1.45 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดบางน้ําผึ้งนอก ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
1.46 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดห้วยกระเจา ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
1.47 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตําบลบ้านใต้ อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
1.48 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดธรรมศาลา ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
1.49 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดเฉลิมพระเกียรติ ตําบลศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1.50 บูรณะเจดีย์วัดเชียงงา ตําบลเชียงงา อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
1.51 บูรณะโบราณสถานตึกโคโรซาน วัดเสาธงทอง ตําบลท่าหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1.52 บูรณะวัดทัพทันวัฒนาราม ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1.53 บูรณะวัดทุ่งควายกิน ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
1.54 บูรณะวัดคลองน้ําเค็ม ตําบลคลองน้ําเค็ม อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
1.55 บูรณะอุโบสถวัดราชช้างขวัญ ตําบลปากทาง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1.56 บูรณะพระอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์ ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
1.57 บูรณะโบราณสถานศาลาปฏิบัติธรรม วัดดอยคีรี ตําบลหัวเดียด อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
1.58 บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานวัดจันทร์ตะวันออก ตําบลวัดจันทร์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1.59 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดลาย ตําบลทุ่งหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
1.60 ก่อสร้างหลังคาคลุมโบราณสถานวัดสองห้วย วัดสองห้วย ตําบลแม่ต้าน อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1.61 บูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
1.62 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานศาลาที่ตั้งสรีระสังขารครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปาง ตําบลศรีวิชัย
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
1.63 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวิหารไทยลื้อวัดดอนมูล ตําบลศรีภูมิ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
1.64 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) และเจดีย์วัดศรีธาตุประมัญชา ตําบลจําปี
อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
1.65 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาการเปรียญ วัดพิจิตรสังฆาราม ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
1.66 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดใต้ยางขี้นก ตําบลยางขี้นก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
1.67 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดโนนบอน ตําบลบุ่งหวาย อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
1.68 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดสุริโย (วัดกําแมด) ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
1.69 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดศิริมงคล ตําบลโคกสาร อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ
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1.70 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถ (สิม) วัดใต้วิไลธรรม ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1.71 บูรณะอุโบสถวัดศรีสุภณ (ทองหลางน้อย) ตําบลดอนตะหนิน อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1.72 งานบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์อุโบสถวัดประทุมธรรมชาติ ตําบลแกใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
1.73 บูรณะวัดดอนประดู่ ตําบลดอนประดู่ อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
1.74 บูรณะวัดเขียนบางแก้ว ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
1.75 บูรณะอุโบสถวัดเขาสามแก้ว ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
1.76 บูรณะอุโบสถวัดแดง ตําบลเขาพระบาท อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีรรมราช
1.77 บูรณะหอไตรกลางน้ําวัดบ้านด่าน ตําบลบ้านซอม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีรรมราช
1.78 บูรณะอุโบสถวัดสมุหนิมิต ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.79 ค่าใช้จ่ายในการสํารวจจัดทําข้อมูลแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์
1.80 ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กิจกรรม : ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล
2.1 พัฒนาการจัดแสดงมุขกระสัน (ห้องข้อมูลวังหน้า) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.2 ปรับปรุงห้องประชุมอาคารดํารงราชานุภาพและปรับปรุงห้องสุขาพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.3 อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อพัฒนาการจัดแสดง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.4 พัฒนาการจัดแสดงอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.6 พัฒนาการจัดแสดงพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.7 พัฒนาการจัดแสดงอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.8 พัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
จํานวน 228,415,000 บาท

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคเหนือ กลุ่มมรดกโลก
จํานวน 72,520,000 บาท

งบลงทุน :
72,520,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่ม 10 แห่ง
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แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1 โครงการ พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคเหนือ กลุ่มมรดกโลก
1 สํารวจและจัดทําแผนเพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรมประเภทปูนปั้น อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร
ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
2 ขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณถาน วัดไผ่ยายลิ้ม (ตอ.18)
และโบราณสถานวัดหินตั้ง (น.20) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
3 ขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขาพระบาทใหญ่
(วัดเขาพระบาทใหญ่ (ตต.45), วัดกุฏิชี (ตต.46), วัด ตต.47, วัด ตต.48) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
4 ขุดแต่งทางโบราณคดี เพื่อออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขตอรัญญิก
(วัดต้นมะกอก ตต.18) ,วัดทัพสะแก (ตต.28), วัดป่าแดง 2 (ตต.17) และวัดร้าง ตต.21)
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
5 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดหนองปรือ, วัดเนินร่องทอง, วัดร้าง น.14, วัดร้าง น.15,
วัดป่าท่อเหนือ และวัดป่าท่อใต้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
6 บูรณะและเสริมความมั่นคงโบราณสถาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
7 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดป่าแฝกอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร
ตําบลหนองปลิง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
8 บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานวัดจรเข้ร้อง (วัดจรเข้ร้อง,วัดตระพังช้างเผือก,
วัดตระพังกระดาน, วัดป่ามะม่วงตะวันตก และวัดร้าง ตต.26/1) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
9 ปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขตอรัญญิก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า
อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
10 ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
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โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และ
อารยธรรม
กิจกรรม : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
จํานวน 13,900,000 บาท

งบลงทุน :
13,900,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่ม 3 แห่ง
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2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม
กิจกรรม : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
1 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งอโรคยศาลเบื้องบูรพาปราสาทบ้านน้อย ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
2 จัดนิทรรศการถาวรศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ตําบลโคกสูง
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
3 พัฒนานิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
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โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรม
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคกลาง
จํานวน 107,375,000 บาท

งบลงทุน : 103,375,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 4,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่ม 8 แห่ง
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3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคกลาง
1 บูรณะศาลาการเปรียญวัดตองปุ ตําบลทะเลชุบศรอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2 บูรณะซ่อมแซมอุโบสถหลังเก่า และกําแพงแก้ว วัดคุ้งกระถิน ตําบลคุ้งน้ําวน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
3 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ตําบลพันท้ายนรสิงห์
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
4 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
5 อนุรักษ์และพัฒนาวัดภูเขาทอง ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 บูรณะอุโบสถหลังเก่า วัดกุฏิ ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
7 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดใหญ่นครชุมน์ ตําบลนครชุมน์
อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
8 บูรณะซ่อมแซมวิหาร วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
9 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางโบราณคดีและอนุรักษ์แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์
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โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 13,620,000 บาท

งบลงทุน :
13,620,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่ม 1 แห่ง

55
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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โครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้)
จํานวน 9,000,000 บาท

งบลงทุน :
9,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่ม 1 แห่ง
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5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้)
1 บูรณะปราสาทโคกปราสาท (โคกงิ้ว) ตําบลปะคํา อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์
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โครงการที่ 6 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคใต้
จํานวน 12,000,000 บาท

งบลงทุน :
12,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มท่องเที่ยวพี้นที่ระดับ
ภาคใต้ 1 แห่ง
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6 โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
พื้นที่ระดับภาคใต้
1 บูรณะวิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
จํานวน 108,249,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกิจกรรม :
พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล
จํานวน 108,249,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น : 108,249,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อ
การให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
3 รายการ
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชน
ผ่านเทคโนโลยี AR Code QR Code และ Virtual Reality
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ
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แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
จํานวน 1,020,000 บาท
โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม : ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย องค์ความรู้ ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 1,020,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น : 1,020,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนหัวข้อการศึกษาวิจัย
ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม 3 รายการ
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แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
1 โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม: ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย องค์ความรู้ ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เส้นใยธรรมชาติและดิ้นโลหะในงานหัตถศิลป์ ประเภทผ้า
และเครื่องแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 7
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
2 ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาเพื่อบรรจุภัณฑ์ในวัฒนธรรมเขมร
3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกระดาษจากต้นปอสา
ที่จะนํามาใช้กับการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุประเภทกระดาษ
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
จํานวน 177,049,500 บาท

โครงการที่ 1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรม : เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์
จํานวน 9,000,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น :
9,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
3 ช่องทาง
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แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรม : เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2 ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ รูปภาพ แผนที่ ของใช้ส่วนพระองค์ในสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

66
โครงการที่ 2 โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และการบริการให้ได้มาตรฐาน
จํานวน 162,516,500 บาท

งบลงทุน :
135,991,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น :
26,525,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนกิจกรรมการพัฒนามรดก
ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน
8 กิจกรรม

67
2 โครงการ ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการบริการ
ให้ได้มาตรฐาน
1 ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2 จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้
4 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์
5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการและอํานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงแสง - เสียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์และส่งเสริม
การท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
และอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปถวายงานด้านนาฏศิลป์และดนตรีในต่างประเทศ
8 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการพิเศษแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุไทย - สาธารณรัฐเกาหลี
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โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศอาเซียน
กิจกรรม : ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน
จํานวน 5,533,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น : 5,533,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 กิจกรรม
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3 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
กิจกรรม : ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน
3.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ําอาเซียน
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แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
จํานวน 608,559,500 บาท

ผลผลิต (1) มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์
กิจกรรม : จํานวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์
จํานวน 246,013,400 บาท

งบดําเนินงาน : 51,496,400 บาท
งบลงทุน : 192,517,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 2,000,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
อนุรักษ์ 590,000 รายการ
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แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิตที่ 1 มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์
กิจกรรม : สํารวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และเอกสารจดหมายเหตุ
1 สํารวจขึ้นทะเบียนออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถานและ/หรือแหล่งโบราณคดี
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
2 สํารวจแหล่งโบราณคดีพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3 สํารวจแหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 ศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเก่าและที่เกี่ยวข้อง สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
5 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานประเภทหินด้วยวิธีอนัสติโลซีส
ในเขตพื้นที่สํานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
6 สํารวจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่อยู่ในความครอบครองของวัดและเอกชน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
7 บูรณะโบราณสถานวัดเวียงสระ (หอไตร) ตําบลเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
8 บูรณะวิหาร วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
9 บูรณะวิหารพระนาค วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
10 อนุรักษ์และพัฒนากําแพงและคูเมืองกรุงธนบุรี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
11 อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
12 อุนรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโนนเมือง ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
13 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
14 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
15 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละครเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลดงละคร
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
16 อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ตําบลท่าหิน อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
17 อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานพระธาตุยอยหงษ์ วัดพระธาตุยอยหงษ์ ตําบลหนองแดง
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
18 บูรณะโบราณสถานฉุกเฉินเร่งด่วน กรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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19 อนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- อนุรักษ์จิตรกรรม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
- อนุรักษ์จิตรกรรม วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร ตําบลบ้านเลน อําเภอบางประอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- อนุรักษ์จิตรกรรม วัดเขมาภิรตาราม ตําบลสวนใหญ่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- อนุรักษ์จิตรกรรม วัดชมภูเวก ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- อนุรักษ์จิตรกรรม วัดไม้รวก ตําบลท่าเรือ อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- อนุรักษ์จิตรกรรม วัดมหาธาตุ ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- อนุรักษ์จิตรกรรม วัดคงคาราม ตําบลคลองตาคด อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- อนุรักษ์จิตรกรรม วัดจะทิ้งพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
20 ปรับปรุงบ้านพักคนงานสํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตําบลรั้วใหญ่ อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
21 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ผู้อํานวยการสํานัก) ระดับ 9 สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
22 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 24 ห้อง (12 ครอบครัว) สํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
23 ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม
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ผลผลิต (2) ศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
กิจกรรม : การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 90,511,300 บาท

งบดําเนินงาน : 53,007,200 บาท
งบลงทุน : 30,395,600 บาท
งบอุดหนุน : 608,500 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 6,500,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

จํานวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
162 รายการ
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ผลผลิตที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
กิจกรรม : การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
1 เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ
2 ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
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ผลผลิต (3) แหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
จํานวน 272,034,800 บาท
กิจกรรมทึ่ 1 : จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 245,081,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
จํานวน 26,953,300 บาท

งบดําเนินงาน : 154,686,400 บาท
งบลงทุน : 99,398,400 บาท.
งบอุดหนุน : 550,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น : 17,400,000 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

- จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
239 กิจกรรม
- จํานวนแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา
12 แห่ง
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ผลผลิตที่ 3 แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
กิจกรรม : จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดํารงราชานุภาพ แขวง คลองมหานาค เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
2 ปรับปรุงหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
3 ปรับปรุงห้องเด็กและเยาวชน หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
4 ติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
5 ปรับปรุงหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ตําบลหน้าเมือง
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
7 พัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดินศูนย์ราชการ หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
เฉลิมพระเกียรติ ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
8 ปรับปรุงบ้านพักราชการ (อาคารสํานักงานสัตวแพทย์เดิม) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
9 ก่อสร้างอาคารที่พักราชการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
10 ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตําบลประตูชัย
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 ขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี โบราณสถานเทวสถาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 ก่อสร้างที่จอดรถแบบมีหลังคา หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
13 ก่อสร้างโรงจอดรถโมบายเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
14 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ
15 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาวะวิกฤตการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือ
และวารสาร และหนังสือพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค)

77
16 ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ
17 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านจดหมายเหตุ
18 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 ธํารง รักษา มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป
2 ประชาชนได้รับความรู้ เห็นคุณค่า และรักหวงแหน มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
3 มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการถ่ายทอด สืบสาน และเผยแพร่
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8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่ม

ยอดรวมทั้งสิ้น
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4)แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
3) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
5. งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย

กระทรวง วัฒนธรรม
ส่วนราชการ .กรมศิลปากร

รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
2,581.0478
377.5380
894.8780
181.4273
608.5595
101.8479
177.0495
45.5794
108.2490
34.0000
1.0200
1,048.9853
43.3321
32.1500
0.6150
788.4203
42.2671
228.4150
0.4500
637.1845
152.7786
-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
งบประมาณ
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
344.4379
1,127.6660
731.4060
147.6784
324.5162
241.2561
94.3766
247.8076
164.5274
27.3018
52.0841
52.0842
26.0000
24.1245
24.1245
0.5000
0.5200
43.9809
637.3362
324.3362
0.6150
15.4600
15.4600
42.3187
508.4173
195.4173
1.0472
113.4589
113.4589
152.7786
165.8136
165.8137
-

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์ม ก.1
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590,000
100
100
100
246.0134

246.0134

ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์
เชิงปริมาณ : จํานวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
รายการ
การอนุรักษ์
ร้อยละ
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
ร้อยละ
ล้านบาท
กิจกรรม : สํารวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม
ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
เอกสารจดหมายเหตุ

637.1845

637.1845

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
งบประมาณ
2,581.0478
637.1845

608.5595

ล้านบาท

หน่วยนับ

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและ
พัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้าน ส่งเสริม
และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
ยอดรวมทั้งสิ้น
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม)

กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ ..กรมศิลปากร

100
100
100

76,982

36.8010

36.8010

101.8479

152.7786

152.7786

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
377.5380
152.7786

100
100
100

170,948

35.8282

35.8282

94.3766

152.7786

152.7786

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
344.4379
152.7786

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

100
100
100

227,930

94.8999

94.8999

247.8076

165.8136

165.8136

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1,127.6660
165.8136

100
100
100

114,140

78.4843

78.4843

164.5274

165.8137

165.8137

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
731.4059
165.8137

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แบบฟอร์ม ก.2
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กิจกรรม : จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม : พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

100

100

26.9533

100

100

ล้านบาท

100

100

245.0815

30

239
18

6.7383

42.1984

48.9367

272.0348

100

100

100

40

100
100

100
100

16.1102

100

6.7383

36.8084

43.5467

15.0017

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
15.0017
40

100

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
16.1102
40

90.5113

ล้านบาท

กิจกรรม : การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลป
ล้านบาท
วิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
กิจกรรม
เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
แห่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ร้อยละ
มาตรฐาน
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ร้อยละ
กําหนดไว้ในแผน
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
90.5113
เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่
รายการ
162
ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
ร้อยละ
100
สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า

100

100

100

94
6

100
100

100

6.7383

101.2719

108.0102

44.8975

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
44.8975
42

100

100

100

75
12

100
100

100

6.7384

64.8028

71.5412

14.5019

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
14.5019
40

82

กิจกรรม : ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุใน
อาเซียน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงคุณภาพ : ความสําเร็จของการส่งเสริม เผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณไม่
น้อยกว่า
80
100
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

1

5.5330

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
งบประมาณ
177.0495
5.5330

กิจกรรม

หน่วยนับ

100

100

4.8656

100

80

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
27.3018
-

100

80

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
45.5794
4.8656

100

100

80

0.3337

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
52.0841
0.3337

100

100

80

1

0.3337

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
52.0842
0.3337

83

100

ร้อยละ

ล้านบาท

100

ร้อยละ

เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า

กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดก
ศิลปวัฒนธรรมอุตสาหกรรม สร้างสรรค์และการ
บริการให้ได้มาตรฐาน

80

ร้อยละ

เชิงคุณภาพ : ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ

162.5165

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
งบประมาณ
162.5165
8

หน่วยนับ

กิจกรรม

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมไทย
เชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมการพัฒนามรดก
ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการ
ให้บริการที่ได้มาตรฐาน

100

100

80

2

38.2520

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
38.2520

100

100

80

2

24.8400

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
24.8400

100

100

80

2

49.7122

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
49.7122

100

100

80

2

49.7123

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
49.7123

84

100

ร้อยละ

กิจกรรม : พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดก
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล

100
100
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

3

รายการ

ล้านบาท

100

ร้อยละ

เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า

กิจกรรม : เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จํานวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อ
การให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า

100

ร้อยละ

เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความจงรักภักดี และ
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์

108.2490

100

100

34.0000

34.0000
34.0000

108.2490
108.2490

100

2.4618

100

100

100

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
2.4618

9.0000

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
งบประมาณ
9.0000
2

หน่วยนับ

ช่องทาง

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
เชิงปริมาณ : จํานวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทาง
การเผยแพร่พระเกียรติคุณพระเจ้าอยู่หัว และพระ
บรมวงศานุวงศ์

100

100

100

100

100

100

26.0000

26.0000
26.0000

2.4618

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
2.4618

100

100

100

100

100

100

24.1245

24.1245
24.1245

2.0382

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
2.0382

100

100

100

3

100

100

100

2

24.1245

24.1245
24.1245

2.0382

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
2.0382
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100
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

100

กิจกรรม : ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสันติสุขใน
จังหว้ดชายแดนภาคใต้

เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า
100

ร้อยละ

ล้านบาท
ล้านบาท

100

ร้อยละ

13.1500
19.0000

32.1500
32.1500

1.0200

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
งบประมาณ
1.0200
1.0200
3

ร้อยละ

รายการ

หน่วยนับ

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
กิจกรรม
8
เกิดความร่วมมือทางสังคมพหุวัฒนธรรม
ร้อยละ
100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

กิจกรรม : ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย องค์ความรู้
ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จํานวนหัวข้อการศึกษาวิจัยด้านมรดก
ศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ : การศึกษาวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า

100

100

100

-

0.6150

0.6150
0.6150

-

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

100

100

100

-

0.6150

0.6150
0.6150

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

100

100

100

3

100

100

100

-

5.9600
9.5000

15.4600
15.4600

0.5000

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
0.5000
0.5000
1

100

100

80

5

100

100

100

-

5.9600
9.5000

15.4600
15.4600

0.5200

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
0.5200
0.5200
2
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กิจกรรม : ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน
พระราชวังบวรสถานมงคล

ล้านบาท

กิจกรรม : ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์
ล้านบาท
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการ
แหล่ง
ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ
เชิงคุณภาพ : แหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ร้อยละ
ซ่อมแซม บูรณะตามมาตรฐาน
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ร้อยละ
กําหนดไว้ในแผน
ร้อยละ
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า
164.0000

3.7510

100

3.7510

100

78.2490

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

78.2490

430.1683

100

100

100

78.2490

78.2490

117.1682

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
195.4172
117.1682
44

1

3.7510

38.5677

100

100

100

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
508.4173
430.1683
30

1

3.7510

100

100

164.0000

100

100

38.5161

100

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
42.3187
38.5677

100

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
42.2671
38.5161

624.4203

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
788.4203
โครงการ พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพทางการท่องเที่ยว
624.4203
เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
แห่ง
74
การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
ร้อยละ
100
ตามมาตรฐาน
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ร้อยละ
100
กําหนดไว้ในแผน
ร้อยละ
100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบตั ิงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า
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100
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

100

กิจกรรม : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารย
ธรรมขอม ภาคตะวันออก

เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า
100
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

100

ร้อยละ

13.9000

13.9000

72.5200

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
งบประมาณ
228.4150
72.5200
10

ร้อยละ

แห่ง

หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม
แห่ง
3
เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่ม

กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่
ระดับภาคเหนือ กลุ่มมรดกโลก

เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบตั ิงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
โครงการ พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก
เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก

-

-

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
0.4500
-

-

-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1.0472
-

100

100

100

1

100

100

100

6.9500

6.9500

36.2600

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
113.4589
36.2600

100

100

100

2

100

100

100

6.9500

6.9500

36.2600

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
113.4589
36.2600
10
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100
100

ร้อยละ

ร้อยละ

กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า
100
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

100

ร้อยละ

1

100

ร้อยละ

ล้านบาท

8

13.6200

13.6200

107.3750

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
งบประมาณ
107.3750

แห่ง

หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่ม

กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่
ระดับภาคกลาง

เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่ม

-

100

100

0.4500

100

100

-

1.0472

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
1.0472

100

100

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
0.4500

100

100

100

100

100

100

1

6.8100

6.8100

52.9389

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
52.9389

100

100

100

1

100

100

100

7

6.8100

6.8100

52.9389

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
52.9389
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กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้)

เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า
100
100

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

100

9.0000

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
งบประมาณ
9.0000
1

ร้อยละ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
แห่ง
เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่ม

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

100

100

100

4.5000

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
4.5000

100

100

100

4.5000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
4.5000
1
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100

ร้อยละ

หมายเหตุ :
1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงานด้วย
2. ให้จัดทําเป็นแผนเต็มปี

ล้านบาท

100

ร้อยละ

กิจกรรม : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่
ระดับภาคใต้

100

ร้อยละ

เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
เชิงเวลา : การดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในแผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัตงิ าน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่
น้อยกว่า

1

12.0000

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
งบประมาณ
12.0000

แห่ง

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ : จํานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มท่องเที่ยวพี้นที่ระดับภาคใต้

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม
โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริม
ธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
-

100

100

100

6.0000

ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
6.0000

100

100

100

1

6.0000

ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมาย
งบประมาณ
6.0000

91

ปี 2562 - ปี
2564

352.7141
192.5141
192.5141

ปี 2564

160.2000
160.2000

160.2000
160.2000

(3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ

(4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

80.1000 160.2000 160.2000
80.1000 160.2000 160.2000

80.1000
80.1000

-

160.2000
-

ปี 2565

งบประมาณ

55.8915 192.5141
55.8915 192.5141

135.9915
55.8915
55.8915

ปี 2563

(3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2562

-

400.5000
400.5000

หมายเหตุ 1. ให้แสดงงบดําเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดําเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ต้งั ใหม่ในปี 2562 โดย จําแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา
(2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม)
3. ให้ระบุหมายเลขกํากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น
(2) กําลัง-สํารวจออกแบบ/-กําหนดคุณลักษณะ
(6) ลงนามในสัญญาแล้ว
(7) ยกเลิกรายการ

-

62.1014
62.1014

400.5000
400.5000

310.5070
310.5070

งปม.ทั้งสิ้น
ปีงบประมาณ (ไม่รวมเผื่อเหลือ ที่ต้งั ไว้
เริ่มต้น-สิ้นสุด เผื่อขาดและเงิน ตั้งแต่เริ่ม
นอกงบประมาณ) จนถึงปี 62
711.0070 62.1014
310.5070 62.1014
310.5070 62.1014

3. ผูกพันรายการใหม่
โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
ไทย
งบลงุทน
(1) จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานงานพระราชพิธีถวายพระ
ปี 2563 - ปี
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ 2565
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

รวมทั้งสิ้น
1. ผูกพันสัญญา
โครงการ ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมไทย
งบลงทุน
(1) ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลังกลางเก็บ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

ประเภทรายการผูกพัน
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ

กระทรวงวัฒนธรรม.
ส่วนราชการ......กรมศิลปากร.

-

-

-

-

ปี 2566

(5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-

-

-

3

6

ระบุ
หมายเลข
ปีต่อ ๆ ไป สถานภาพ
ตามหมายเหตุ
-

คําชี้แจง
พร้อมเหตุผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แบบฟอร์ม ก.3
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8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จําแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)
รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
1.1.1 เงินเดือน
1.1.2 ค่าจ้างประจํา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนิ นงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าเช่าบ้าน
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

637,184,500 บาท
631,462,600
569,994,900
499,535,800
70,459,100
61,467,700
5,721,900
5,721,900
3,228,000
2,377,300
116,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รบั การอนุ รกั ษ์
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 4 อัตรา
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว
(9) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 72 รายการ (รวม 419 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 23 รายการ (รวม 48 หน่วย)
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 19 รายการ (รวม 24 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ครุภณั ฑ์ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์การศึกษา
(1) ครุภณั ฑ์การศึกษาทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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246,013,400 บาท
51,496,400
30,728,000
6,223,900
1,296,000
4,068,700
233,200
11,280,500
1,447,300
4,676,700
1,047,400
454,300
20,768,400
19,723,300
618,100
427,000
192,517,000
192,517,000
16,415,600
2,014,900
2,014,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

721,200 บาท
721,200 บาท
930,900 บาท
930,900 บาท
42,000 บาท
42,000 บาท
81,600 บาท
81,600 บาท
18,000 บาท
18,000 บาท

2.1.1.7 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.8 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
2.1.1.9 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 17 รายการ (รวม 24 หน่วย)
(2) เครื่องมือสํารวจธรณีฟิสกิ ส์ กองโบราณคดีใต้นาํ้ ตําบลบางกะจะ
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด
2.1.1.10 ครุภณั ฑ์ดนตรี
(1) ครุภณั ฑ์ดนตรีทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.11 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคา
ต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ
2.1.2.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 27 รายการ (รวม 599 หน่วย)
(2) บูรณะวิหาร วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
(3) บูรณะวิหารพระนาค วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูใ้ นการดูแลทรัพย์สนิ ทางศิลปวัฒนธรรม

91,500 บาท
91,500 บาท
36,000 บาท
36,000 บาท
12,176,500 บาท
10,376,500 บาท
1,800,000 บาท
6,000 บาท
6,000 บาท
297,000 บาท
297,000 บาท
176,101,400 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท

11,500,000 บาท
11,500,000 บาท
153,151,400 บาท
126,651,400 บาท
15,000,000 บาท
11,500,000 บาท
9,450,000 บาท
9,450,000 บาท
2,000,000 บาท
2,000,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รบั การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ
(6) วัสดุสาํ นักงาน
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(8) วัสดุก่อสร้าง
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว
(10) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 24 รายการ (รวม 92 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) รถโดยสารขนาด 20 ทีน่ งั ่ (ดีเซล) สํานักการสังคีต
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)
2.1.1.4 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 22 รายการ (รวม 190 หน่วย)
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90,511,300 บาท
53,007,200
42,349,900
4,997,300
3,522,400
3,393,400
5,338,200
17,760,900
2,802,000
1,946,700
955,700
701,000
491,200
441,100
10,657,300
9,852,800
475,800
328,700
30,395,600
30,395,600
30,395,600
777,300
777,300

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,368,000 บาท
868,000 บาท
2,500,000 บาท
56,800 บาท
56,800 บาท
6,408,500 บาท
6,408,500 บาท

2.1.1.5 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)
(2) ระบบรอกมอเตอร์ไฟฟ้ าและฉากการแสดง โรงละครแห่งชาติ
ภาคตะวันตกสุพรรณบุรี ตําบลสนามชัย อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ชุด
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)
2.1.1.8 ครุภณั ฑ์ดนตรี
(1) ครุภณั ฑ์ดนตรีทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)
2.1.1.9 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 30 รายการ (รวม 92 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพือ่ ต้อนรับประมุข อาคันตุกะ
หรือผูน้ าํ ต่างประเทศ
2) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลีย่ นเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

41,000 บาท
41,000 บาท
9,720,000 บาท
3,720,000 บาท
6,000,000 บาท

204,600 บาท
204,600 บาท
2,679,000 บาท
2,679,000 บาท
7,140,400 บาท
7,140,400 บาท
608,500
608,500
608,500
6,500,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6,000,000 บาท

97

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : แหล่งเรียนรู ้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รบั การพัฒนา
1. งบดําเนิ นงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ทางราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(4) ค่าซ่อมแซมครุภณั ฑ์
(5) ค่าเช่าทรัพย์สนิ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) วัสดุสาํ นักงาน
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
(9) วัสดุก่อสร้าง
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว
(11) วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์
1.2 ค่าสาธารณู ปโภค
(1) ค่าไฟฟ้ า
(2) ค่าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภณั ฑ์
2.1.1.1 ครุภณั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ครุภณั ฑ์สาํ นักงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 216 รายการ (รวม 1,501 หน่วย)
2.1.1.2 ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(1) ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่งทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล ้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตาํ ่ กว่า
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตาํ ่ กว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเทท้าย อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีสชั นาลัย ตําบลศรีสชั นาลัย อําเภอ
ศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน
2.1.1.3 ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 385 หน่วย)
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272,034,800 บาท
154,686,400
85,743,200
9,753,400
9,103,600
8,537,300
8,238,800
270,000
27,275,700
6,154,000
9,034,300
2,096,600
1,092,200
1,720,300
967,000
1,500,000
68,943,200
49,157,900
2,561,900
1,770,100
15,453,300
99,398,400
99,398,400
36,469,000
17,018,900
17,018,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,831,900 บาท
2,851,900 บาท
1,980,000 บาท

5,515,600 บาท
5,515,600 บาท

2.1.1.4 ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
(1) ครุภณั ฑ์งานบ้านงานครัวทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 42 รายการ (รวม 136 หน่วย)
2.1.1.5 ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.1.6 ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
(1) ครุภณั ฑ์ก่อสร้างทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
2.1.1.7 ครุภณั ฑ์การเกษตร
(1) ครุภณั ฑ์การเกษตรทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 18 รายการ (รวม 23 หน่วย)
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 40 แรงม้า
อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 2 คัน
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
อุทยานประวัตศิ าสตร์เมืองสิงห์ ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลือ่ น 4 ล ้อ ขนาด 85 แรงม้า
อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีสชั นาลัย ตําบลศรีสชั นาลัย อําเภอศรีสชั นาลัย
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน
2.1.1.8 ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(1) ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุทม่ี รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)
2.1.1.9 ครุภณั ฑ์โรงงาน
(1) ครุภณั ฑ์โรงงานทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 14 รายการ (รวม 28 หน่วย)
2.1.1.10 ครุภณั ฑ์สาํ รวจ
(1) ครุภณั ฑ์สาํ รวจทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
2.1.1.11 ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุแบบพกพา โดยหลักการ
เอ็กเรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ (XRF) กลุม่ วิทยาศาสตร์เพือ่ การอนุรกั ษ์
สํานักพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
2.1.1.12 ครุภณั ฑ์อน่ื ๆ
(1) ครุภณั ฑ์อน่ื ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 1 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 89 หน่วย)

1,672,600 บาท
1,672,600 บาท
273,400 บาท
273,400 บาท
38,000 บาท
38,000 บาท
4,633,200 บาท
1,291,200 บาท
1,142,000 บาท

1,100,000 บาท

1,100,000 บาท

47,400 บาท
47,400 บาท
384,000 บาท
384,000 บาท
196,400 บาท
196,400 บาท
1,300,000 บาท
1,300,000 บาท

557,600 บาท
557,600 บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบทีม่ รี าคาต่อหน่วย
ตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
2.1.2.2 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)
(2) ปรับปรุงและบํารุงรักษา อาคารหอสมุดแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
(2) พัฒนาระบบไฟฟ้ าใต้ดนิ ศูนย์ราชการ หอสมุดแห่งชาติ
จังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ตําบลสนามชัย
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) ค่าก่อสร้างอืน่ ๆทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
3. งบเงินอุดหนุ น
3.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติดา้ นการอนุรกั ษ์และเผยแพร่
เอกสารมรดกภูมปิ ญั ญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยแผนงานความทรงจํา
แห่งโลก
4. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูข้ องหอสมุดแห่งชาติ
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาวะวิกฤตการจัดเก็บและอนุรกั ษ์หนังสือ
และวารสาร และหนังสือพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค)
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมด้านจดหมายเหตุ

62,929,400 บาท 100
7,500,000 บาท
7,500,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
37,856,200 บาท
10,822,200 บาท
10,000,000 บาท
17,034,000 บาท
15,573,200 บาท
950,000 บาท
14,623,200 บาท

1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
550,000 บาท
550,000 บาท
550,000 บาท

17,400,000
2,200,000
10,000,000
3,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

1,000,000 บาท
1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจทิ ลั ด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าครุภณั ฑ์
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพือ่ ประชาชน
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมเพือ่
ประชาชนผ่านเทคโนโลยี AR Code QR Code และ Virtual Reality
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจทิ ลั หอสมุดแห่งชาติ

101
108,249,000 บาท
108,249,000
108,249,000
42,549,000
20,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

45,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศึกษาวิจยั ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เส้นใยธรรมชาติและดิ้นโลหะในงานหัตถศิลป์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 7 ใน
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาเพือ่ บรรจุภณั ฑ์ในวัฒนธรรมเขมร
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจยั เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกระดาษจากต้นปอ
สาทีจ่ ะนํามาใช้กบั การอนุรกั ษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุประเภทกระดาษ

102
1,020,000 บาท
1,020,000 บาท
120,000 บาท

750,000 บาท
150,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน

5,533,000 บาท

1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั กิ ารของศูนย์โบราณคดีใต้นาํ้ อาเซียน

5,533,000 บาท
5,533,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมไทย
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(1) ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอืน่ ๆ
(1) จัดสร้างพิพธิ ภัณฑสถานงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
วงเงินทัง้ สิ้น
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
เป็ นแหล่งเรียนรู ้
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุรยิ างคศิลป์
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการบริการและอํานวยความสะดวก
แก่นกั ท่องเทีย่ ว สํานักพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงแสง - เสียง เพือ่ เสริมสร้างความรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์
และส่งเสริมการท่องเทีย่ วอุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีสชั นาลัย และอุทยานประวัตศิ าสตร์กาํ แพงเพชร
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปถวายงานด้านนาฏศิลป์ และดนตรีในต่างประเทศ
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการพิเศษแลกเปลีย่ นโบราณวัตถุไทย - สาธารณรัฐ
เกาหลี

162,516,500 บาท
135,991,500
135,991,500
135,991,500
55,891,500
55,891,500
310,507,000
62,101,400
55,891,500
192,514,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
80,100,000 บาท
80,100,000 บาท

400,500,000
80,100,000
160,200,000
160,200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
26,525,000 บาท
5,000,000 บาท
9,000,000 บาท
6,000,000 บาท
3,000,000 บาท

525,000 บาท
3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
และพระบรมวงศานุ วงศ์
1. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
และพระบรมวงศานุวงศ์
2) ค่าใช้จ่ายอนุรกั ษ์การจัดเก็บหนังสือ รูปภาพ แผนที่ ของใช้ส่วนพระองค์
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
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9,000,000 บาท
9,000,000 บาท
8,000,000 บาท
1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวฒั นธรรมที่เข้มแข็ง
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) บูรณะหลังคาคลุมโบราณสถานเมืองโบราณยะรัง ตําบลยะรัง
อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
(3) บูรณะโบราณสถานวัดหงสาราม ตําบลท่าขา้ ม อําเภอปานาเระ
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรกั ษ์คมั ภีรอ์ ลั -กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรูเ้ มืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจัดทําต้นฉบับหนังสือพัฒนาการ
ทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้
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32,150,000 บาท
29,000,000
29,000,000
29,000,000
29,000,000
7,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000,000 บาท
12,000,000 บาท
3,150,000 บาท
1,150,000 บาท
1,500,000 บาท
500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 32 รายการ (รวม 767 หน่วย)
(2) บูรณะพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสําราญราษฎร์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงและพัฒนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช ตําบลคลองห้า
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
(4) จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารเครื่องทองอยุธยา พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา ตําบลประตูชยั อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(5) อนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ ตําบลโคกปี บ อําเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง
(6) บูรณะและปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเก่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จันทบุรี ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
2. งบเงินอุดหนุ น
2.1 เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
(1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์โบราณสถาน
3. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการสํารวจจัดทําขอ้ มูลแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์
ในพื้นทีภ่ าคตะวันตกของประเทศไทย สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
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624,420,300 บาท
310,920,300
310,920,300
310,920,300
309,084,300
194,542,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

18,000,000 บาท
31,342,200 บาท

30,000,000 บาท

12,200,000 บาท
23,000,000 บาท
1,836,000 บาท
1,836,000 บาท
313,000,000
313,000,000
313,000,000
500,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการอนุ รกั ษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล
(วังหน้า)
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(2) อนุรกั ษ์และเคลือ่ นย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพือ่ พัฒนาการจัดแสดง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(3) พัฒนาการจัดแสดงอาคารประพาสพิพธิ ภัณฑ์ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
(4) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
(5) พัฒนาการจัดแสดงพระทีน่ งั ่ อิศราวินิจฉัย พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
(6) พัฒนาการจัดแสดงอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
1 แห่ง
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) พัฒนาระบบไฟฟ้ าและระบบปรับอากาศ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล
(วังหน้า)
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164,000,000 บาท
159,000,000
159,000,000
159,000,000
149,000,000
14,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าสํารวจออกแบบ
(1) ค่าสํารวจออกแบบทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)
(2) บูรณะและปรับปรุงภูมทิ ศั น์กลุม่ โบราณสถานวัดจรเขร้ อ้ ง (วัดจรเขร้ อ้ ง,
วัดตระพังช้างเผือก, วัดตระพังกระดาน, วัดป่ ามะม่วงตะวันตก และวัดร้าง ตต.
26/1) อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย 1 แห่ง
(3) ปรับปรุงภูมทิ ศั น์กลุม่ โบราณสถานเขตอรัญญิก อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย
ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
(4) ปรับปรุงและพัฒนาพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ รามคําแหง ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
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72,520,000 บาท
72,520,000
72,520,000
72,520,000
200,000
200,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

72,320,000 บาท
23,800,000 บาท
10,000,000 บาท

10,000,000 บาท
28,520,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
(2) อนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 แห่ง
(3) อนุรกั ษ์และพัฒนาวัดภูเขาทอง ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
(4) บูรณะอุโบสถหลังเก่า วัดกุฏิ ตําบลท่าแร้ง อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
(5) อนุรกั ษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดใหญ่นครชุมน์ ตําบลนครชุมน์
อําเภอบ้านโป่ ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
(6) บูรณะซ่อมแซมวิหาร วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
2. งบรายจ่ายอืน่
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางโบราณคดีและอนุรกั ษ์แหล่งเรือโบราณพนมสุรนิ ทร์
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107,375,000 บาท
103,375,000
103,375,000
103,375,000
103,375,000
17,120,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

15,347,000 บาท
35,524,000 บาท
10,384,000 บาท
10,000,000 บาท
15,000,000 บาท
4,000,000 บาท
4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม
และอารยธรรม
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

111
13,900,000 บาท
13,900,000
13,900,000
13,900,000
13,900,000
13,900,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่ ทีม่ รี าคาต่อหน่วยตํา่ กว่า 10 ล ้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

112
9,000,000 บาท
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
(1) จัดตัง้ อุทยานประวัตศิ าสตร์โนนเมือง ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 1 แห่ง

113
13,620,000 บาท
13,620,000
13,620,000
13,620,000
13,620,000
13,620,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่ อง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภาค

12,000,000 บาท

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณั ฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิง่ ก่อสร้างอืน่
(1) บูรณะวิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ...กรมศิลปากร

แหล่ง
เงินกู้
(ระบุ)

25… - 25…

ดําเนินงาน(ปี)

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์
โครงการ

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ
เงินกู้
เงินบาท
รวม
สมทบ
วงเงินทั้งสิ้น

ไม่มีรายการที่ได้รับเงินกู้

เป้าหมาย
โครงการ

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)
คําอธิบาย*
แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563
เงินกู้
เงินบาท
รวม
การจัดสรร
สมทบ
วงเงินทั้งสิ้น
ปี 2563

แบบฟอร์ม ก.4
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1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรายได้
2.2 ทุนหมุนเวียน
2.3 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.4 เงินอุดหนุนและบริจาค
2.5 เงินกู้ในประเทศ
2.6 เงินกู้ต่างประเทศ
2.7 อื่น ๆ*
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)
4. นําไปสมทบกับงบประมาณ
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอื่น
5. คงเหลือหลังหักเงินนําไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)
6. แผนการใช้จ่ายอื่น
7. คงเหลือ (5.-6.)

สถานะการเงิน

กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ..กรมศิลปากร

ปี 2562
10.0000
160.0000
160.0000

170.0000
-

170.0000
160.0000
10.0000

10.0000
160.0000
160.0000

170.0000
-

170.0000
160.0000
10.0000

ปี 2561

170.0000
160.0000
10.0000

170.0000
-

170.0000
160.0000
10.0000

170.0000
-

170.0000
160.0000
10.0000

170.0000
-

ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
10.0000
10.0000
10.0000
160.0000
160.0000
160.0000
160.0000
160.0000
160.0000

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2566

170.0000
160.0000
10.0000

170.0000
-

ปี 2566
10.0000
160.0000
160.0000

หมายเหตุ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แบบฟอร์ม ก.5
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หน่วย

จํานวนเงิน

ลําดับ
ที่

ไม่มี

โอนเปลี่ยนแปลงเป็น
สรุปรายการ
หน่วย
จํานวนเงิน

ประเภทรายการ*

เหตุผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลียนแปลงสถานทีดําเนินงานจากทีกําหนดไว้เดิม

1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

ประเภทรายการ*

ลําดับ
ที่

ตั้งงบประมาณไว้
สรุปรายการ

กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ..กรมศิลปากร

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์ม ก.6
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1

ลําดับ
ที่

- รายการบูรณะวิหารพระนาค
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

ตั้งงบประมาณไว้
สรุปรายการ

กระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนราชการ...กรมศิลปากร

หน่วย
10.5999

จํานวนเงิน
1

ลําดับ
ที่
- รายการบูรณะวิหารหลวง
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
- รายการบูรณะพลับพลาทีประทับอุทยาน
แห่งชาตินําตกธารเสด็จ
- รายการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน
โบสพราหมณ์
- รายการปรับปรุงอาคารหอสมุดแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม
- รายการผ้าม่านโรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

โอนเปลี่ยนแปลงเป็น
สรุปรายการ
หน่วย

1.5789

1.2410

2.5600

3.0000

2.2200

2

จํานวนเงิน ประเภทรายการ

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เนืองจากได้ตรวจสอบ
งบประมาณรายการเดิมแล้ว
พบว่า รูปแบบรายการทีใช้
ดําเนินการในพืนทีจริง
มีความจําเป็นต้องปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับสภาพการ
ดําเนินงานในปัจจุบัน
ส่งผลทําให้การดําเนินงาน
รายการดังกล่าว ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดซือจัดจ้างได้
ทันตามแผนการปฏิบัติงาน
ของกรมฯ

เหตุผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แบบฟอร์ม ก.7
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- รายการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์

หน่วย
12.0000

จํานวนเงิน
2

ลําดับ
ที่
- ค่าเช่าพื้นที่ของอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์
- ค่าสาธารณูปโภค

โอนเปลี่ยนแปลงเป็น
สรุปรายการ
หน่วย
3.1781
8.8219

2

จํานวนเงิน ประเภทรายการ

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินงานจากที่กําหนดไว้เดิม

เหตุผล
เนื่องจากได้ตรวจสอบ
งบประมาณรายการเดิมแล้ว
พบว่า พื้นที่ซึ่งจะใช้
ดําเนินการนั้นไม่เหมาะสม
ในการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
จะทําให้ บดบังทัศนียภาพของ
ศาลหลักเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

1.ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

ประเภทรายการ*

2

ลําดับ
ที่

ตั้งงบประมาณไว้
สรุปรายการ

119

12.4214
560.1096
46.3062

618.8372

(3)

งบประมาณปี 2562
ก่อหนี้ผูกพัน

2,398.3620
628.8056
299.5136
1,027.6304
268.0712
174.3411

(4)

เบิกจ่ายแล้ว
ณ 30 ก.ย. 62
(5)

77.52
100.00
91.77
63.24
98.28
72.33

ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ

17.6693
18.6310

36.3003

(6)

(2) ได้รับอนุมัติเงินประจํางวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
(3) รายการที่ทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
(4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(7) เงินกันที่ทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

18.6310

17.6693

36.3003

(7)

งบประมาณปี 2561
ก่อหนี้ผูกพัน
ขอกันเงินฯ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

* กรมบัญชีกลางโอนงบบุคลากรเพิ่มให้กรมศิลปากร 23,804,710.72 บาท /หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0412.3/44536 ลว.30 ก.ย.62

3,093.9522
628.8270
326.3878
1,624.9347
272.7621
241.0406

(2)

(1)

3,070.1475
605.0223
252.9866
1,665.0633
337.4410
209.6343

ได้รับจัดสรร

วงเงิน
งบประมาณ

(1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่าย

กระทรวงวัฒนธรรม.
ส่วนราชการ......กรมศิลปากร.

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม ก.8
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150,000

623,900

จัดสรร

149,995.65

623,751

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

จํานวน
ครั้ง

ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารรวมน้ํามันเชื้อเพลิง

- ค่าพาหนะเดินทาง
7

7

0

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2562

- ค่าเช่าที่พัก

0

จัดสรร

งบประมาณปี 2561

7

ระยะเวลา
ของโครงการ

- ค่าเบี้ยเลี้ยง

1. กิจกรรมการเก็บข้อมูลภายในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ 6 แห่ง

รัชกาลที่ 7 ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 –

เครื่องแต่งกายสมัย

งานหัตถศิลป์ประเภทผ้าและ

1. รายการการศึกษาวิเคราะห์
เส้นใยธรรมชาติและดิ้นโลหะใน

งบรายจ่าย...

องค์ความรู้ ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย

ผลผลิต/โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ)

กรมศิลปากร

กระทรวงวัฒนธรรม

จํานวน
คน

1

1

1

3

4

4

ระยะเวลา

2,000

750

240

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

12. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในการผลิตผ้าโบราณฯ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและจัดทําฐานข้อมูลของวัสดุที่ใช้

ที่ใช้ในการผลิตผลงานและชนิดดิ้นโลหะที่ใช้ผลิตผลงาน

56,000 3. เพื่อแบ่งประเภทหมวดหมู่ชนิดเส้นใยธรรมชาติ

ด้วยวิทยาศาสตร์

15,750 ศิลป์ประเภทผ้าโบรารและเครื่องแต่งกาย

6,720 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์วัสดุในการผลิตงานหัตถ

120,000

973,700

รวมเงิน

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แบบฟอร์ม ก.9
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จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

จํานวน
ครั้ง

จํานวน
คน

1

ระยะเวลา

3

รวมเงิน

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

18,000 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ขึ้นจากข้อมูลวิทยาศาสตร์

ศิลปวัตถุที่ไม่ทราบประวัติแน่ชัด ให้มีความชัดเจน

3. เพื่อให้ผลการศึกษาทําให้ทราบว่าโบราณวัตถุ

อดีตได้ในอนาคต

และสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ

สรรค์ผลงานคล้ายกัน นําโยงให้เป็นกลุ่มเครือข่าย

เชื่อมโยงสําคัญกับกลุ่มบุคคลในพื้นที่สร้าง

แห่งชาติ เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ

2. เพื่อศึกษาผ้าหัตศิลป์ในพิพิธภัณฑสถาน

1,070 ต่างประเทศ

2,000

4,500

- ค่าวัสดุสํานักงาน

3

750

3,800 ที่มีการผลิตจากประเทศไทย หรือนําเข้าจาก

1

2

- ค่าวัสดุเคมี

3

ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารรวมน้ํามันเชื้อเพลิง

1

12,000 1. เพื่อให้ทราบว่าผลิตโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

3

- ค่าเช่าที่พัก

2,160 ในสังคมสมัยต่างๆ

- การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

3

- ค่าเบี้ยเลี้ยง

240

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

วัสดุ และเชื่อมโยงวัสดุในผลิตกับระดับชนชั้น

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2562

โครตรอนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

จัดสรร

งบประมาณปี 2561

4. เพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตผลงาน แหล่งนําเข้า

ระยะเวลา
ของโครงการ

2. กิจกรรมการวิเคราะห์ตัวอย่าง ณ สถาบันซิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ)

122

12,000 บุรีรัมย์เปรียบเทียบแหล่งเตาเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
12,600 ทั้งความสัมพันธ์ทางกายภาพของเตาและผลิตภัณฑ์
5,000 สถานที่ดําเนินการ

- ค่าวัสดุสํานักงาน

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

- ค่าวัสดุไฟฟ้า

3. เกิดความร่วมมือร่วมกันในการวิจัยระดับนานาชาติ

สื่อการสอนเพื่อการท่องเที่ยวออกแบบเพื่ออุตสาหกรรม

2. มีมาตรฐานความรู้และสามารถนําไปต่อยอดใช้เป็น

วัฒนธรรมเขมร

1. ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดี รูปแบบภาชนะดินเผาและ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์

อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และอุทยาน

10,150 3. ศึกษาความสัมพันธ์จากเตาเผาจากแหล่งเตาบ้านกรวด

87,500 องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของภาชนะดินเผา

2. ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบภาชนะดินเผา

340,200 จังหวัดบุรีรัมย์

81,000 แหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมเขมร ในกลุ่มอําเภอบ้านกรวด

43,200 องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของภาชนะดินเผา

32,400 1. ศึกษาการจําแนกรูปแบบภาชนะดินเผาเชิงลึก

12,150 วัตถุประสงค์

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

2,500

540

750

1,200

240

270

703,700

รวมเงิน

12,500 จากแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลเขมตร

5

30

4

4

5

5

อัตราที่ตั้ง

- ค่าจ้างเหมาบริการเขียนภาพ 2 มิติ

1

3

3

1

3

1

ระยะเวลา

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

55,000 กลุ่มวัฒนธรรมเขมรที่เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กับบรรจุภัณฑ์

จํานวน
คน

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

- ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุห้องปฏิบัติการ

- ค่าจ้างเหมารถโดยสาร (รถตู้) + ค่าน้ํามัน

7

7

- ค่าจ้างเหมานักโบราณคดีและ

ผู้ช่วยวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี

9

- ค่าที่พัก (ระดับ 8ลงมา)

จํานวน
ครั้ง

9

249,898

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

- ค่าเที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป)

250,000

จัดสรร

9

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2562

- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)

จัดสรร

งบประมาณปี 2561

9

ระยะเวลา
ของโครงการ

- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)

ในประเทศ

เพื่อบรรจุภัณฑ์ในวัฒนธรรมเขมร

2. รายการการศึกษารูปแบบภาชนะดินเผา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ)
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จํานวน
ครั้ง

จํานวน
คน

3

ระยะเวลา

3

240

อัตราที่ตั้ง
150,000

รวมเงิน

11,700 1. หน่วยงานสามารถนํากระดาษสาที่ได้ไปใช้ในงานอนุรักษ์ได้
660 กระดาษที่มีความหนาตามขนาดที่ต้องการใช้งานมีเฉดสี

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์

- ค่าวัสดุสํานักงาน

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

...

16,000 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

- ค่าวัสดุต้นปอสา

24,000 2. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการอนุรักษ์กระดาษ

11,000

2,000

18,000 วิธีการที่สามารถกําหนดความหนาของกระดาษได้

- ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร

3

750

10,000 หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

1

2

- ค่าจ้างเหมาวิจัย

4

ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารรวมน้ํามันเชื้อเพลิง

3

50,000 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนงานซ่อมแซมกระดาษแก่สํานัก

4

- ค่าที่พัก (ระดับ 8ลงมา)

8,640 ต้องการได้จากวัตถุดิบจากธรรมชาติและกําหนดเทคนิค

- ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง

4

- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)

ภาคเหนือของประเทศไทย โดยสามารถกําหนดสีที่

223,857.36

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

ประเภทกระดาษ

223,900

จัดสรร

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

1. เพื่อผลิตกระดาษจากต้นปอสาที่มีการปลูกทาง

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2562

มาใช้กับการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

จัดสรร

งบประมาณปี 2561

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ของโครงการ

พัฒนาคุณภาพของกระดาษจากต้นปอที่จะนํา

3. รายการการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงและ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
/งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ)
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ยุทธศาสตร์...
แผนงาน...
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจ่าย...
1. ที่ปรึกษาไทย
(1) รายการ...
(1.1) บุคลากรหลัก
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจัย/นักวิเคราะห์)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
(1.2) บุคลากรสนับสนุน
- ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
- เลขานุการโครงการ
- พนักงานพิมพ์ดีด/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จ่ายอื่น
- อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)
...

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

กระทรวงวัฒนธรรม.
ส่วนราชการ......กรมศิลปากร.

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561
กลุ่มวิชาชีพ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563
ประสบการณ์ จํานวน
ระยะเวลา
ระดับการศึกษา
(ปี)
(เดือน)
ที่ปรึกษา
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
(คน)

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

13. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อัตราที่ตั้ง

รวมเงิน

วัตถุประสงค์
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แบบฟอร์ม ก.10
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จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562
กลุ่มวิชาชีพ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563
ประสบการณ์ จํานวน
ระยะเวลา
(ปี)
(เดือน)
ที่ปรึกษา
ป.เอก
(คน)

ป.ตรี

ป.โท

ระดับการศึกษา

หมายเหตุ
1. รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ให้แสดงรายชื่อโครงการและรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถ้ามี)
2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

2. ที่ปรึกษาต่างประเทศ
(1) รายการ...
(1.1) บุคลากรหลัก
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จัดการ)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจัย/นักวิเคราะห์)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
(1.2) บุคลากรสนับสนุน
- ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
- เลขานุการโครงการ
- พนักงานพิมพ์ดีด/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จ่ายอื่น
- อื่น ๆ … (โปรดระบุรายละเอียด)
...

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
อัตราที่ตั้ง

รวมเงิน
วัตถุประสงค์
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)
2,000,000 1,953,222.95

งบประมาณปี 2562

รวมทั้งสิ้น
2,500,000 2,484,875.02
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสัมคม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิตมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์
กิจกรรมสํารวจขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษาฯ
1. รายการค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแล
2,500,000
2,484,875.02
2,000,000
ทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
- ค่าเช่าที่พัก
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าพาหนะ (ผู้เข้าร่วมประชุม) คิดเฉลี่ยตามระยะทาง
- ค่าเช่ารถบัส (พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับกิจกรรมภาคสนาม)
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
- ค่าวัสดุสํานักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ... (โปรดระบุรายละเอียด)
...
หมายเหตุ :
1. ค่ายานพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซี่ เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
3. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

-

ครั้ง/รุ่น

-

2
45
45
45
45
45

-

ประเภท ก ประเภท ข

บุคคล
ภายนอก
-

2
45
45
45
45
45

-

รวม

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

8
2
2
2
5
2
1
45

-

จํานวน

ชั่วโมง
คืน
มื้อ
มื้อ
มื้อ
วัน
คัน
เล่ม

-

หน่วยนับ

ระบุจํานวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นตัน) / หน่วยนับ

-

อัตรา

บาท
บาท/คืน
บาท/มื้อ
บาท/มื้อ
บาท/มื้อ
บาท/คน
บาท/คัน
บาท/เล่ม

-

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

600
750
200
200
35
200
13,400
70
5,000
4,000
2,000

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

14. ค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

115,200
810,000
216,000
216,000
94,500
216,000
160,800
37,800
60,000
48,000
24,000
1,700

2,000,000

2,000,000

รวมเงิน
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ดําเนินการ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนํา
ความรู้ไปพัฒนารูปแบบและวิธีการดูแลทรัพย์สินทางศิลป
วัฒนธรรมในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน ชุมชน อปท. ในเขตพื้นที่ 12 สํานักศิลปากร

วัตถุประสงค์
สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมศิลปากรในการร่วมกันดูแลรักษา
ทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แบบฟอร์ม ก.11
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4,800,000

12,800,000

จัดสรร

กิจกรรม เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
งบรายจ่ายอื่น

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสัมคม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

4,517,377.09

11,874,845

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

-โทรทัศน์ (สถานีราชการ)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข่าวช่วงเวลา 07.00-07.30 น.)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เครือข่ายทั่วประเทศ (ช่วงในรายการ)
-แผ่นพับ ขนาด A4 พับครึ่งเป็น A5
-แผ่นพับ ขนาด A3 พับครึ่งเป็น A4
-นิตยสาร (คอลัมน์ขนาด …A4…)
-สารคดีวิดีทัศน์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
-การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ (วังหน้า)

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะ โบราณสถานพระราชวังบวรสถานมงคล
งบรายจ่ายอื่น
1. รายการค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

รวมทังสิน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร

4,664,000

12,511,000

จัดสรร

4,503,920.70

1
1
1
100,000
100,000
1
1
1

จํานวน
เบิกจ่าย
(นาที/คอลัมน์/..)
(ณ วันที่...)
ต่อครั้ง
12,126,046
-

งบประมาณปี 2562

-

7
20
20
7
7
10
1
7

ครั้ง
-

95,000
6,000
4,000
0.60
0.13
50,000
286,800
120,000

-

ช่วงเวลา อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

15. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3,000,000 วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความคืบหน้า
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวัง
บวรสถานมงคล (วังหน้า) อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง และกระตุ้นเตือนให้เยาวชน
665,000 ประชาชน เกิดจิตสํานึกรักและหวงแหน
120,000 มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจน
80,000 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรม
420,000 ที่เกี่ยวข้อง
88,200 ผลประโยชน์ที่จะได้รับ สาธารณชน ได้รับรู้
500,000 รับทราบข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
286,800 โครงการวังหน้า
840,000

11,000,000

รวมเงิน

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แบบฟอร์ม ก.12
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จ่ายจริง
7,357,467.60

จัดสรร

8,000,000

1.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
-โทรทัศน์ (สถานีราชการ)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข่าวช่วงเวลา 07.00-07.30 น.)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เครือข่ายทั่วประเทศ (ช่วงในรายการ)
-แผ่นพับ ขนาด A4 พับครึ่งเป็น A5
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-แผ่นพับ ขนาด A3 พับครึ่งเป็น A4
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- การแถลงข่าว/นําสื่อมวลชนร่วมงาน
1.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
-โทรทัศน์ (สถานีราชการ)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข่าวช่วงเวลา 07.00-07.30 น.)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เครือข่ายทั่วประเทศ (ช่วงในรายการ)
-แผ่นพับ ขนาด A4 พับครึ่งเป็น A5
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-แผ่นพับ ขนาด A3 พับครึ่งเป็น A4
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- การแถลงข่าว/นําสื่อมวลชนร่วมงาน
1.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
-โทรทัศน์ (สถานีราชการ)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข่าวช่วงเวลา 07.00-07.30 น.)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เครือข่ายทั่วประเทศ (ช่วงในรายการ)
-แผ่นพับ ขนาด A4 พับครึ่งเป็น A5
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-แผ่นพับ ขนาด A3 พับครึ่งเป็น A4
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

พระบรมวงศานุวงศ์

2. ค่าใช้จ่ายในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561

7,847,000

จัดสรร
7,622,124.89

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

2
8
8
2
2
2
2

1
4
4
1
1
1
1

2
8
8
2
2
2

200,000
1
1

1
1
1
100,000
100,000
1
1

1
1
1
200,000
200,000
1

ครั้ง

1
1
1
200,000

จํานวน
(นาที/คอลัมน์/..)
ต่อครั้ง

300,000

1.26

95,000
6,000
4,000
0.60

230,000
49,000

1.26

95,000
6,000
4,000
0.60

300,000
50,000

1.26

95,000
6,000
4,000
0.60

ช่วงเวลา อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

600,000

504,000

190,000
48,000
32,000
240,000

230,000
49,000

126,000

95,000
24,000
16,000
60,000

600,000
100,000

504,000

190,000
48,000
32,000
240,000

8,000,000

รวมเงิน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ประชาชนสํานึกใน
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ
กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง และกระตุ้นเตือนให้
เยาวชน ประชาชนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ประชาชนสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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จัดสรร

- การแถลงข่าว/นําสื่อมวลชนร่วมงาน
1.4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-โทรทัศน์ (สถานีราชการ)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข่าวช่วงเวลา 07.00-07.30 น.)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เครือข่ายทั่วประเทศ (ช่วงในรายการ)
-แผ่นพับ ขนาด A4 พับครึ่งเป็น A5
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-แผ่นพับ ขนาด A3 พับครึ่งเป็น A4
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- การแถลงข่าว/นําสื่อมวลชนร่วมงาน
1.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯ
-โทรทัศน์ (สถานีราชการ)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข่าวช่วงเวลา 07.00-07.30 น.)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เครือข่ายทั่วประเทศ (ช่วงในรายการ)
-แผ่นพับ ขนาด A4 พับครึ่งเป็น A5
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-แผ่นพับ ขนาด A3 พับครึ่งเป็น A4
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- การแถลงข่าว/นําสื่อมวลชนร่วมงาน
1.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
-โทรทัศน์ (สถานีราชการ)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข่าวช่วงเวลา 07.00-07.30 น.)
-วิทยุ (สถานีราชการ) เครือข่ายทั่วประเทศ (ช่วงในรายการ)
-แผ่นพับ ขนาด A4 พับครึ่งเป็น A5
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-แผ่นพับ ขนาด A3 พับครึ่งเป็น A4
สําหรับเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญ
-การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- การแถลงข่าว/นําสื่อมวลชนร่วมงาน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ
จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

2
8
8
2
2
2
2

2
8
8
2
2
2
2

2
8
8
2
2
2
2

1
1
1
200,000
200,000
1
1

1
1
1
100,000
100,000
1
1

1
1
1
100,000
100,000
1
1

230,000
49,000

1.26

95,000
6,000
4,000
0.60

230,000
49,000

1.26

95,000
6,000
4,000
0.60

230,000
49,000

1.26

95,000
6,000
4,000
0.60

จํานวน
(นาที/คอลัมน์/..) ครั้ง ช่วงเวลา อัตราที่ตั้ง
ต่อครั้ง
1
50,000
2

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

460,000
98,000

252,000

190,000
48,000
32,000
120,000

460,000
98,000

252,000

190,000
48,000
32,000
120,000

460,000
98,000

504,000

190,000
48,000
32,000
240,000

100,000

รวมเงิน

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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22,200,000

รวมทั้งสิ้น

20,654,570

จ่ายจริง

15,341,830

จัดสรร

16,916,000

งบรายจ่ายอื่น
1. รายการค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
15,000,000
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์
กิจกรรมการแสดงนาฎศิลป์และดนตรี ณ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
- ค่าเบียเลียง (ระดับ 9 ขึนไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 8 ลงมา)
- อื่นๆ ค่าพาหนะในต่างประเทศ
ค่าระวางน้ําหนัก
ค่าเช่ารถขนส่งและอุปกรณ์การแสดง

13,615,903
9,966,000

9,163,415.45

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริการให้ได้มาตรฐาน

จัดสรร

งบประมาณปี 2561

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

กระทรวงวัฒนธรรรม
กรมศิลปากร

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ครั้ง/รุ่น

-

คน

1
34
1
34
1
34

-

วัน

5
5
4
4

3,100
2,100
9,000
5,500
113,000
48,000
150,000
150,000
117,000

-

อัตราที่ตั้ง

3,318,500
15,500
357,000
36,000
748,000
113,000
1,632,000
150,000
150,000
117,000

9,000,000

17,870,000

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

สแกนดิเนเวีย

ประเทศ

ก

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แสดงนาฏศิลป์ดนตรีชั้นสูง ของกรมศิลปากร
และเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรทางวัฒนธรรม
เพื่อประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ในระยะยาว
3. เพื่อส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ในมิติทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรด้านศิลป
วัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาชาติ เพื่อขยายสู่ความร่วมมือ
ด้านอื่นๆ ต่อไป
4. เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทนําในการสร้าง
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและในเวทีด้าน
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ อันจะเป็นการสร้าง
เกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทย และสร้างความ

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2. เพื่อใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) ผ่านการ

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

แบบฟอร์ม ก.13
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5
1

2. รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปถวายงาน
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์และดนตรีในต่างประเทศ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- อื่นๆ ค่าเครื่องตกแต่งตัว

ครั้ง/รุ่น

1
1
1
1

จัดสรร

กิจกรรมศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทําข้อตกลงความร่วมมือด้านแสดงนาฎศิลป์
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม)
- อื่นๆ ค่าพาหนะในต่างประเทศ

จ่ายจริง

1
1
1
1
1
1
1
1
1

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

กิจกรรมการแสดงนาฎศิลป์และดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น
- ค่าเบียเลียง (ระดับ 9 ขึนไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 8 ลงมา)
- อื่นๆ ค่าพาหนะในต่างประเทศ
ค่าระวางน้ําหนัก
ค่าเช่ารถขนส่งและอุปกรณ์การแสดง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561

คน

5
5

2
2
2
2

2
43
2
43
2
43

8
6

6
6
5
5

45

วัน

2,100
10,500

3,100
10,000
135,000
33,950

3,100
2,100
8,500
7,500
38,000
38,000
200,000
200,000
787,500

อัตราที่ตั้ง

472,500
52,500

525,000

507,500
49,600
120,000
270,000
67,900

5,174,000
37,200
541,800
85,000
1,612,500
76,000
1,634,000
200,000
200,000
787,500

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

เยอรมัน

ญี่ปุ่น
กลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวีย

ญี่ปุ่น

ประเทศ

ก

ก

ก

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้เผยแพร่วัฒนธรรมให้เป็นที่แพร่หลายใน
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
2. ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา
ประชาคมโลก และส่งผลต่อความร่วมมือทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ภาคภูมิใจให้แก่คนไทย

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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จัดสรร

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ (โซล - นาจู)

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม)
4. เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลี

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการพิเศษแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุ
ไทย สาธารัฐเกาหลี
การจัดนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลี
1. ควบคุมเคลื่อนย้ายและติดตั้งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม)
2. เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 8 ลงมา)
3. ตรวจสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในช่วงระยะเวลาจัดนิทรรศการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1
1
1

4
4
4
4

4
4
4

1
4
1
4
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
4

คน

1
1
1

ครั้ง/รุ่น

วัน

5
4

5
4

5
5
4
4

5
4

2,100
4,000
36,000
15,000

2,100
4,000
36,000

3,100
2,100
4,000
4,000
63,500
36,000

2,100
4,000
36,000

อัตราที่ตั้ง

42,000
64,000
144,000
60,000

42,000
64,000
144,000

15,500
42,000
16,000
64,000
63,500
144,000

42,000
64,000
144,000

1,155,000

2,345,000

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

เกาหลี

ประเทศ

ก

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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1
1
1
1
1
1

ครั้ง/รุ่น

การคัดเลือกโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลี มาจัดแสดงในประเทศไทย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 8 ลงมา)
1
1
1
1
1
1

1
1
1

จัดสรร

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม)

จ่ายจริง

1
1
1

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม)
3. เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กลับคืนประเทศไทย

การจัดนิทรรศการพิเศษ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นาจู
1. เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม) (ระดับ 8 ลงมา)
2. ตรวจสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในช่วงระยะเวลาจัดนิทรรศการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561

คน

1
4
1
4
1
4

4
4
4

4
4
4

1
4
1
4
1
4

วัน

5
5
4
4

5
4

5
4

5
5
4
4

3,100
2,100
4,000
4,000
63,500
36,000

2,100
4,000
36,000

2,100
4,000
36,000

3,100
2,100
4,000
4,000
63,500
36,000

อัตราที่ตั้ง

345,000
15,500
42,000
16,000
64,000
63,500
144,000

42,000
64,000
144,000

42,000
64,000
144,000

15,500
42,000
16,000
64,000
63,500
144,000

845,000

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

เกาหลี

เกาหลี

ประเทศ

ก

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)
ก

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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จัดสรร

จ่ายจริง

1.การเข้าร่วมประชุมองค์กรระหว่างประเทศ
1.1 การประชุมองค์การสภาจดหมายเหตุระหว่าง
ประเทศ (International Council on Archives : ICA)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ
..ค่าลงทะเบียน

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิตศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
กิจกรรม การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น
รายการค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
6,950,000 6,016,311.30
กับต่างประเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม ศึกษาวิจัยด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาเพื่อ
บรรจุภัณฑ์ในวัฒนธรรมเขมร
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเช่าที่พัก (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561

7,000,000

จัดสรร

6,178,414.76

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1
1
1
1
1

1
1
1

ครั้ง/รุ่น

คน

1
1
1
1
1

1
1
1
1

วัน

7
6

3
2

3,100
10,000
45,000
53,300
20,000

3,100
5,000
16,980
10,020

อัตราที่ตั้ง

4,250,000
200,000 ประชุม
องค์กร
21,700 ระหว่าง
60,000 ประเทศ
45,000
53,300
20,000

6,000,000

9,300
10,000
16,980
10,020

46,300

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ออสเตรเลีย ก

กัมพูชา

ประเทศ

ก

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดี รูปแบบภาชนะดินเผาแล
วัฒนธรรมเขมร
2. มีมาตรฐานความรู้และสามารถนําไปต่อยอดใช้เป็น
สื่อการสอนเพื่อการท่องเที่ยวออกแบบเพื่ออุตสาหกรรม
3. เกิดความร่วมมือร่วมกันในการวิจัยระดับนานาชาติ

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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1
1

3
3
3

1

1

1
1
1

1
1
1

คน

1
1
1

ครั้ง/รุ่น

1
1
2
2

จัดสรร

1.4 การเข้าร่วมประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA :
International Federation of Library
Associations and Institutions)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

จ่ายจริง

2
3

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1.3 การเข้าร่วมอบรมสัมมนาของ"ศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และ
ประเพณีของSEAMEO - CHAT " "ประวัติศาสตร์
พม่าจากมุมมองของพม่า (Myanmar History
from Myanmar Perspectives)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ
..ค่าลงทะเบียน
....ค่าหนังสือเดินทาง

1.2 การประชุม SEAMEO Regional Centre For
History and Tradition (Governing Board)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ
....ค่าหนังสือเดินทาง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561

วัน

5
5

7
6

3
2

3,100
2,100
35,000
2,000

22,300
1,000

2,100
3,350
16,000

1,000

2,100
3,350
16,000

อัตราที่ตั้ง

100,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ
15,500
10,500
70,000
4,000

44,600
3,000

44,100
60,300
48,000

200,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ

1,000

30,000 ประชุม
องค์กร
6,300 ระหว่าง
6,700 ประเทศ
16,000

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

นิวซีแลนด์ ก

สหภาพพม่า ข

สหภาพพม่า ข

ประเทศ

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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1.7 การประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองรักษาและพัฒนา
โบราณสถานเมืองพระนคร (The International
Coordinating Committee for the
Safeguarding and Development of
Historical Site of Angkor - ICC )
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.6 การประชุม Director of ISSN National
Centres ผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลวารสาร
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.5 การประชุมผู้อํานวยการหอสมุดแห่งชาติ
เอเชียและโอเชียเนีย Conference of Directors
of National Libraries in Asia and Ocenia (CDNLAO)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

ครั้ง/รุ่น

คน

1
3
1
3
4
4

1
1
1
1

1
1
1
1
2
2

วัน

5
5
4
4

7
6

5
5
4
4

3,100
2,100
5,000
5,000
16,980
1270

3,100
8,000
21,000
9300

3,100
2,100
3,750
3,750
18,315
3685

อัตราที่ตั้ง

15,500
31,500
20,000
60,000
67,920
5,080

200,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ

100,000 ประชุม
องค์กร
21,700 ระหว่าง
48,000 ประเทศ
21,000
9,300

100,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
15,500 ประเทศ
10,500
15,000
15,000
36,630
7,370

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

กัมพูชา

อินเดีย

ญี่ปุ่น

ประเทศ

ก

ก

ง

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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1.10 การประชุมสมัยสามัญของ ICCROM
(International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural
Property หรือศูนย์ระหว่างชาติว่าด้วยการศึกษา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และปฏิสังขรณ์สมบัตทิ างวัฒนธรรม)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)

1.9 การประชุมใหญ่สมัยสามัญของอิโคโมส
(ICOMOS: International Council of
Monuments and Sites คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี )
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.8 การประชุมคณะกรรมาธิการฝ่ายวัฒนธรรม
ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1
1

1
1

1
1

ครั้ง/รุ่น

คน

2
2
2

2
2
2
2

4
4
4
4

วัน

7
5

4
4

8
6

2,100
4,040
65,100

2,100
6,500
61,000
4600

2,100
6,500
65,000
4200

อัตราที่ตั้ง

29,400
40,400
130,200

200,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ

200,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ
16,800
52,000
122,000
9,200

500,000 ประชุม
องค์กร
67,200 ระหว่าง
156,000 ประเทศ
260,000
16,800

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

อิตาลี

โมร็อกโก

ฝรั่งเศส

ประเทศ

ง

ก

ง

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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1.14 การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วย
วัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN - COCI) และ
การเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมของอาเซียน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ
1
1

1
1

1.13 การเข้าร่วมประชุม/เผยแพร่/แลกเปลี่ยน
งานด้านศิลปวัฒนธรรม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

ครั้ง/รุ่น

1
1
1
1

จัดสรร

1.12 การประชุม ICOM (International
Council of Museums : สภาการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ )
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

จ่ายจริง

1
1
1
1

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1.11 การประชุมปรึกษาหารือสมาพันธ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเอเชีย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561

คน

7
7
7

3
3
3

1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
2
2

วัน

5
4

5
5

5
5
4
4

5
5
4
4

2,100
1,000
6,400

3,100
2,000
25,000
8,300

3,100
2,100
4,040
4,040
65,100
5740

3,100
2,100
3,000
3,000
22,000
3,000

อัตราที่ตั้ง

150,200 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
73,500 ประเทศ
28,000
44,800
3,900

159,800 ประชุม
องค์กร
46,500 ระหว่าง
30,000 ประเทศ
75,000
8,300

200,000 ประชุม
องค์กร
15,500 ระหว่าง
10,500 ประเทศ
16,160
16,160
130,200
11,480

100,000 ประชุม
องค์กร
15,500 ระหว่าง
10,500 ประเทศ
12,000
12,000
44,000
6,000

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ประเทศ
ในอาเซียน

เกาหลี

อิตาลี

มาเลเซีย

ประเทศ

ก

ง

ก

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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1.17 การร่วมประชุม SARBICA General Conference
หอจดหมายเหตุแห่งชาติระหว่างชาติภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.16 การประชุมสมาคมโสตทัศน์จดหมายเหตุแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA:
(Southeast Asia Pacific Audio Visual Archive Association)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.15 การเข้าร่วมกิจกรรม ประชุม/สัมมนา ที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงานมรดกวัฒนธรรมในระดับผู้บริหาร
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1
1
1

1
1

1
1
1

ครั้ง/รุ่น

คน

3
3
3
3

1
1
1
1

2
2
2

วัน

5
4

5
4

5
4

2,100
3,750
22,000
2,500

2,100
7,500
25,000
34500

3,100
3,000
27,500

อัตราที่ตั้ง

150,000 ประชุม
องค์กร
31,500 ระหว่าง
45,000 ประเทศ
66,000
7,500

100,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
10,500 ประเทศ
30,000
25,000
34,500

110,000 ประชุม
องค์กร
31,000 ระหว่าง
24,000 ประเทศ
55,000

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

ก

ก

ทวีปยุโรป ก
(เยอรมนี)

ประเทศ

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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1.20 การเข้าร่วมประชุม Intergovernment
Committee on Intellectual Property and
Genetic Resource, Traditional Knowledge
and Folklore สํานักงานใหญ่ World
Intellectual Property Organization (WIPO)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ
....ค่าหนังสือเดินทาง

1.19 การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผน
งานความทรงจําแห่งโลกฯ ประจําภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.18 การประชุมประจําปี ผู้บริหารหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติภายใต้สมาคม ความร่วมมือแห่งภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย (The Indian Ocean Rim
Association for Regional Co-operation
- IOR-ARC)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ครั้ง/รุ่น

คน

2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
2
2

วัน

7
5

5
5
4
4

5
5
4
4

2,100
7,500
61,270
10,530
1,000

3,100
2,100
6,000
5,000
35,000
30,000

3,100
2,100
5,000
3,000
14,785
6,215

อัตราที่ตั้ง

29,400
75,000
122,540
21,060
2,000

250,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ

200,000 ประชุม
องค์กร
15,500 ระหว่าง
10,500 ประเทศ
24,000
20,000
70,000
60,000

15,500
10,500
20,000
12,000
29,570
12,430

100,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ง

ก

สวิสเซอร์แลนง
(เจนีวา)

ญี่ปุ่น

อินเดีย

ประเทศ

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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1.23 การประชุม ISBN Agency Annual
General Meeting (ศูนย์เลขมาตรฐานประจําหนังสือ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.22 การประชุมคณะกรรมการบริหารสภา
บรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL
Executive Board Meeting)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.21 การประชุมภาคีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

ครั้ง/รุ่น

คน

1
1
1
1

1
1
1
1
2
2

1
2
1
2
3
3

วัน

5
4

4
4
3
3

8
8
7
7

2,100
10,000
50,000
49500

3,100
2,100
5,000
5,000
16,980
7,620

3,100
2,100
9,000
6,500
16,000
13,200

อัตราที่ตั้ง

ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ

150,000 ประชุม
องค์กร
10,500 ระหว่าง
40,000 ประเทศ
50,000
49,500

100,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
12,400 ประเทศ
8,400
15,000
15,000
33,960
15,240

300,000
24,800
33,600
63,000
91,000
48,000
39,600

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ก

ก

สหราชอาณา จ

กัมพูชา

จีน

ประเทศ

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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2. โครงการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
2.1 โครงการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง
กรมศิลปากร กับจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น (โครงการตาม MOU)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.25 การประชุมผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลเกี่ยว
กับอนุสัญญาว่าด้วยยูเนสโกว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกวัฒนธรรมใต้น้ํา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

1.24 การประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองรักษาและพัฒนา
โบราณสถานปราสาทพระวิหาร (The
International Coordinating Committee for
the Safeguarding and Development of
Historical Site of Preah Vihear)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

ครั้ง/รุ่น

คน

3
3
3
3
6
6

1
1
1
1

1
3
1
3
4
4

วัน

7
7
6
6

6
5

5
5
4
4

3,100
2,100
10,000
5,000
20,000
16800

2,100
7,000
61,735
40,665

3,100
2,100
5,000
5,000
16,980
1,270

อัตราที่ตั้ง

65,100
44,100
180,000
90,000
120,000
100,800

1,750,000
600,000

150,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
12,600 ประเทศ
35,000
61,735
40,665

15,500
31,500
20,000
60,000
67,920
5,080

200,000 ประชุม
องค์กร
ระหว่าง
ประเทศ

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

ก

ญี่ปุ่น

ง

เนเธอร์แลนด์ ก

กัมพูชา

ประเทศ

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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จัดสรร

จ่ายจริง

จัดสรร

1
1

1
1
1
1

1
1

ครั้ง/รุ่น

คน

4
4
4

3
3
3
3
6
6

6
6
6

วัน

7
3

5
5
4
4

7
6

2,100
3,000
15,000

3,100
2,100
10,000
5,000
20,000

2,100
3,000
22,000

อัตราที่ตั้ง

58,800
36,000
60,000
45,200

200,000

46,500
31,500
120,000
60,000
120,000
222,000

600,000

88,200
108,000
132,000
21,800

350,000

รวมเงิน

พันธกรณีข้อตกลง

⁄

⁄

⁄

ประเภทการประชุม (ใส่เครื่องหมาย )
(ระบุ)
มี
ไม่มี

รายละเอียดงบประมาณปี 2563

จีน

ญี่ปุ่น

ลาว

ก

ง

ค

กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)
ประเทศ

3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศ และกลุ่มประเทศว่าเป็นประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง หรือประเภท จ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
4. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

1. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
2. พันธกรณีข้อตกลง ให้ระบุว่าเป็นกรณีที่มีพันธกรณีข้อตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศ หรือกรณีที่ไม่มีพันธกรณีข้อตกลง โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องมี หรือ ไม่มี

...
หมายเหตุ

เบิกจ่าย
(ณ วันที่...)

งบประมาณปี 2562

2.4 โครงการความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร
โครงการจัดนิทรรศการ เรื่อง จิ๋นซี : จักรพรรดิ์องค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา (กิจกรรมส่งคืนโบราณวัตถุ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ..ค่าพาหนะในต่างประเทศ

2.3 โครงการศึกษาเพื่อจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8 ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

2.2 โครงการแลกเปลี่ยนวิทยาการทางโบราณคดี
โบราณสถาน วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑสถาน
ระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (โครงการตาม MOU)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าที่พัก(ระดับ 8ลงมา)
- ค่าพาหนะ(ค่าเครื่องบิน+ค่าธรรมเนียม)
- อื่น ๆ. ค่าพาหนะในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2561

คําชี้แจง
(เหตุผลความจําเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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17. รายงานผลการดําเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อสังเกต
๓.๑๖ กระทรวงวัฒนธรรม
๓. กรมศิลปากร ควรกําหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมใน
การจัดลําดับความสําคัญการคัดเลือกโครงการที่จะบูรณะ
ซ่อมแซม เพื่ อที่จะไม่ทํ าให้ โบราณสถานและโบราณวัตถุ
เสื่อมโทรมและเสียหายจนบูรณะซ่อมแซมได้ยาก หรือต้อง
ใช้งบประมาณจํานวนมาก

ผลการดําเนินงาน
กรมศิลปากร ได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการ
จัดลําดับความสําคัญการคัดเลือกโครงการที่จะบูรณะ
ซ่อมแซม เพื่อที่จะไม่ทําให้โบราณสถานและ
โบราณวัตถุเสื่อมโทรมและเสียหายจนบูรณะซ่อมแซม
ได้ยาก หรือต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ในการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานของกรมศิลปากร กรม
ศิลปากรจะจัดลําดับความสําคัญของโบราณสถานที่
จะดําเนินการบูรณะ ปรกติจะพิจารณาจากความเสี่ยง
ต่อการเสื่อมสภาพของโบราณสถาน โดยยึดหลักความ
จําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 โบราณสถานที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน
ได้แก่ โบราณสถานที่มีความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือ
โบราณสถานที่เสื่อมสภาพมาก หากไม่รีบดําเนินการ
จะเกิดความเสียหายมากหรือพังทลายลงได้ กลุ่มที่ 2
โบราณสถานที่มีความจําเป็นต้องบูรณะแต่ยังไม่
เร่งด่วน ได้แก่ โบราณสถานที่มีความเสี่ยงต่อการ
เสียหายหรือเสือ่ มสภาพระดับปานกลาง จะ
ดําเนินการบูรณะถัดจากกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3
โบราณสถานที่ยังไม่มีความจําเป็นต้องเร่งดําเนินการ
บูรณะ ได้แก่ โบราณสถานทีม่ ีความเสียงต่อการ
เสื่อมสภาพน้อย ให้รอดําเนินการในลําดับหลังได้ ทั้งนี้
ในการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากรได้กําหนด
แนวทางอนุรักษ์โบราณสถาน โดยได้ออกเป็น
“ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์
โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘” ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎ
บัตรระหว่างประเทศว่าด้วยการอนุรักษ์และบูรณะ
โบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง (กฎบัตร เวนิส) โดยการ
นําแนวทางของกฎบัตรนี้มาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เข้า
กับลักษณะและบริบทของประเทศไทย

