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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

1. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร

2. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร

3. นายอรุณศักด์ิ ก่ิงมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร

4. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร

1. รายนามผู้ช้ีแจง

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร
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2. ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

พัฒนา เสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเท่ียวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม มีโครงการ ดังน้ี

งบ
บุคลากร

งบ
ด าเนินงาน

งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจ่ายอ่ืน รวม

รวมท้ังส้ิน -        -           282,837,800    -          1,497,200   284,335,000    
กระทรวงวัฒนธรรม -        -           282,837,800    -          1,497,200   284,335,000    
กรมศิลปากร -        -           282,837,800    -          1,497,200   284,335,000    

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี
ระดับภาค

-        -           282,837,800    -          1,497,200   284,335,000    

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา
 และวัฒนธรรม

138,217,800     1,497,200    139,715,000    

2. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมภาค
ตะวันออก

10,000,000      10,000,000     

3. โครงการยกระดับการท่องเท่ียว
ยุคก่อนประวัติศาสตร์

36,000,000      36,000,000     

4. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติ
พันธ์ุภาคเหนือ

35,000,000      35,000,000     

5. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียว
มรดกโลกภาคเหนือ

63,620,000         63,620,000     

          หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน
งบรายจ่าย

        กรมศิลปากรด าเนินการปรับปรุง พัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเท่ียว โดยเน้นกิจกรรมด้านการปรับปรุง 
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2.1 ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พ้ืนท่ีภาคกลาง
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

   เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิต เช่น
1. อนุรักษ์และพัฒนาวัดถนนจีน ต าบลประตูชัยอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 
2. บูรณะโรงม้า อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
3. อนุรักษ์และพัฒนาป้อมเมืองกาญจนบุรี ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า   ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
5. อนุรักษ์และพัฒนาก าแพงเมืองสุพรรณบุรี ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  1 แห่ง
6. ก่อสร้างหลังคาอาคารคลุมหลุมขุดค้นทางโบราณคดี โครงกระดูกมนุษย์ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 
ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางโบราณคดีและอนุรักษ์แหล่งเรือโบราณ พนมสุรินทร์

พ้ืนท่ีภาคตะวันออก
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอม ภาคตะวันออก
     เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารายธรรมขอม โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวพร้อมปรับปรุง
ส่ิงอ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเท่ียว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน เช่น
1. อนุรักษ์และพัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม ต าบลโคกสูง  อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง
2. ขุดแต่งและออกแบบเพ่ือการบูรณะปราสาทเขาโล้น ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการยกระดับการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์
     เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์
1. ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเก่า (ห้องศิลปกรรม) เป็นศูนย์เรียนรู้อารยธรรมเขมร  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย   
ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
2. จัดต้ังศูนย์การวิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

พ้ืนท่ีภาคเหนือ
โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุภาคเหนือ
     เพ่ือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวล้านนา กลุ่มชาติพันธ์ุ และการบริการการสืบสานเอกลักษณ์ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถมาเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจ
1. อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกามเพ่ือเตรียมจัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ต าบลท่าวังตาล
 อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
2. พัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนท่ีแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี เวียงฮอด อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ส านักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม่  
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
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โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวมรดกโลกภาคเหนือ
     เพ่ือสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเท่ียวมรดกโลกและการบริการ สร้างจิตส านึกให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการ
ดูแลรักษามรดกโลก ให้มีความย่ังยืนและม่ันคง 
1. บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเตาทุเรียงเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
2. บูรณะและปรับปรุงภูมิทันศ์คันดินท านบ 7 อ. (บารายเมืองสุโขทัย) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
3. ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกนักท่องเท่ียว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
4. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โบราณสถานวัดโพรงเม่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
5. บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระพายหลวงเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

2.2 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข
      ไม่มี
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3. จุดเน้นในการพัฒนาท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ
3.1 จุดเน้นในการพัฒนาท่ีส าคัญ
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมศิลปากร จะด าเนินการพัฒนาในพ้ืนท่ี 5 ภาค ดังน้ี
1. พ้ืนท่ีภาคเหนือ ด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเช่ือมโยง
การท่องเท่ียว กลุ่มมรดกโลก เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ก าแพงเพชร เป็นต้น
2. พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการปรับปรุง พัฒนา เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมอารยธรรมอีสานใต้และยุคก่อนประวัติศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเท่ียว
แหล่งเรียนรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ในมิติพ้ืนท่ีบูรณาการภาคร่วมกัน
3. พ้ืนท่ีภาคกลาง ด าเนินการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่าเพชรบุรี วัดภูเขาทอง 
วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เป็นต้น
4. พ้ืนท่ีภาคตะวันออก ด าเนินการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมภาคตะวันออก เช่น
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี เป็นต้น
5. พ้ืนท่ีภาคใต้ ด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาคใต้ คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ
เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีข้ึน
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โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเท่ียวมรดกโลก 72,520,000 บาท
1. งบลงทุน 72,520,000     บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 72,520,000     บาท
1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 72,520,000     บาท
1.1.1.1 ค่าส ารวจออกแบบ 200,000           บาท
(1) ค่าส ารวจออกแบบท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 200,000           บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ส ารวจและจัดท าแผนเพ่ืออนุรักษ์ศิลปกรรมประเภทปูนป้ัน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 1 แห่ง 200,000           บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 72,320,000       บาท
(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 33,800,000       บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(1.1) ขุดแต่งทางโบราณคดี เพ่ือออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณถาน วัด
ไผ่ยายล้ิม (ตอ.18) และโบราณสถานวัดหินต้ัง (น.20) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 2,000,000        บาท

(1.2) ขุดแต่งทางโบราณคดี เพ่ือออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่ม
โบราณสถานเขาพระบาทใหญ่ (วัดเขาพระบาทใหญ่ (ตต.45), วัดกุฏิชี (ตต.46), วัด 
ตต.47, วัด ตต.48) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย  1 แห่ง 3,000,000        บาท

(1.3) ขุดแต่งทางโบราณคดี เพ่ือออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่ม
โบราณสถานเขตอรัญญิก (วัดต้นมะกอก ตต.18) ,วัดทัพสะแก (ตต.28), วัดป่าแดง 2 
(ตต.17) และวัดร้าง ตต.21) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 2,000,000        บาท

(1.4) บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดหนองปรือ, วัดเนินร่องทอง, วัดร้าง 
น.14, วัดร้าง น.15, วัดป่าท่อเหนือ และวัดป่าท่อใต้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 8,000,000        บาท
(1.5) ปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานเขตอรัญญิก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  1 แห่ง 10,000,000       บาท

(1.6) บูรณะและเสริมความม่ันคงโบราณสถาน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง 8,000,000        บาท

(1.7) บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดป่าแฝกอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  1 แห่ง 800,000           บาท

4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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(2) บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานวัดจรเข้ร้อง (วัดจรเข้ร้อง, วัดตระพัง
ช้างเผือก, วัดตระพังกระดาน, วัดป่ามะม่วงตะวันตก และวัดร้าง ตต.26/1) อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  1 แห่ง 10,000,000       บาท

(3) ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
รามค าแหง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  1 แห่ง 28,520,000       บาท

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ 9,000,000 บาท
1. งบลงทุน 9,000,000       บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 9,000,000       บาท
1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 9,000,000       บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 9,000,000        บาท
(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 9,000,000        บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) บูรณะปราสาทโคกปราสาท (โคกง้ิว) ต าบลปะค า อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 1
 แห่ง 9,000,000        บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ 13,620,000 บาท
1. งบลงทุน 13,620,000     บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 13,620,000     บาท
1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 13,620,000     บาท
1.1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 13,620,000       บาท

(1) จัดต้ังอุทยานประวัติศาสตร์โนนเมือง ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
1 แห่ง 13,620,000       บาท

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศาสนา และวัฒนธรรม 107,375,000 บาท
1. งบลงทุน 103,375,000    บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 103,375,000    บาท
1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 103,375,000    บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 103,375,000     บาท
(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 17,120,000       บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) บูรณะศาลาการเปรียญวัดตองปุ ต าบลทะเลชุบศรอ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี   1 แห่ง 6,500,000        บาท
(1.2) บูรณะซ่อมแซมอุโบสถหลังเก่า และก าแพงแก้ว วัดคุ้งกระถิน ต าบลคุ้งน้ าวน 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  1 แห่ง 5,500,000        บาท
(1.3) อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์    ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง 5,120,000        บาท
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(2) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรี ส านักศิลปากรท่ี 1 ราชบุรี ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  3 แห่ง 15,347,000       บาท
(3) อนุรักษ์และพัฒนาวัดภูเขาทอง ต าบลภูเขาทอง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง 35,524,000       บาท

(4) บูรณะอุโบสถหลังเก่า วัดกุฏิ ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี   1 แห่ง 10,384,000       บาท
(5) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน วัดใหญ่นครชุมน์ ต าบลนครชุมน์ อ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี  1 แห่ง 10,000,000       บาท
(6) บูรณะซ่อมแซมวิหาร วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ต าบลคลองกระแชง อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี  1 แห่ง 15,000,000       บาท

2. งบรายจ่ายอ่ืน 4,000,000       บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางโบราณคดีและอนุรักษ์แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ 4,000,000        บาท

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และ
อารยธรรม 13,900,000 บาท
1. งบลงทุน 13,900,000     บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 13,900,000     บาท
1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 13,900,000     บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 13,900,000       บาท
(1) ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืนท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 13,900,000       บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(1.1) อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งอโรคยศาลเบ้ืองบูรพาปราสาทบ้านน้อย ต าบลผักขะ 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  1 แห่ง 1,000,000        บาท
(1.2) จัดนิทรรศการถาวรศูนย์บริการนักท่องเท่ียวอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม 
ต าบลโคกสูง  อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  1 แห่ง 5,000,000        บาท
(1.3) พัฒนานิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง 7,900,000        บาท

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเน่ืองใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของภาค 12,000,000 บาท
1. งบลงทุน 12,000,000     บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12,000,000     บาท
1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 12,000,000     บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างอ่ืน 12,000,000       บาท
(1) บูรณะวิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 12,000,000       บาท


