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ภาคผนวก  ช 
ตัวอยางการจัดทําเอกสารโครงการเพื่ออนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณคด ี

กรณีของบานโปงมะนาว ตําบลหวยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

แบบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ........... 
จําแนกรายการโครงการ 

กลุมจังหวัด   ภาคกลางตอนบน  (กลุม 2) จังหวดั  ลพบรีุ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 
ช่ือโครงการ   พัฒนาแหลงทองเที่ยวรอบเขือ่นปาสัก ฯ รองรับนักทองเที่ยวแหลงโบราณคดี
ประวัติศาสตรเมืองลพบุรี ( ตอเนื่อง ) แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว&น้ําตกสวนมะเดื่อ 
คําขอตั้งงบประมาณป  ...................... จํานวน……………..............บาท 
หนวยงานที่รับผิดชอบระดบัพื้นที ่ 
 1. ชมรมอนุรักษแหลงโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติตําบลหวยขนุราม 
 2. อบต.หวยขุนราม 
สวนที่  1 ความสอดคลอง/เชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  ประเด็นยทุธศาสตร 
 เปาประสงค  กลยุทธของจังหวัด  และผลผลิต/โครงการของหนวยงาน 
 1. ยุทธศาสตรกลุมจังหวดั  (ระบุเพียง  1  ยุทธศาสตร) 
  แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2. ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดนโยบายดานตาง ๆ (ระบุเพียง  1  เร่ือง) 
   การเกษตร  ระบุ (ประเดน็ยุทธศาสตรของจังหวัด) 
   การทองเที่ยว  ระบุ  (ประเดน็ยุทธศาสตรจังหวดั) 
   การแกไขปญหาความเดือนรอนและความยากจนของประชาชน 
   ระบุ  (ประเดน็ยุทธศาสตรจังหวดั) 
   การคาระหวางประเทศและชายแดน  
   ระบุ  (ประเดน็ยุทธศาสตรจังหวดั) 
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   การลงทุน,  BOI, นิคมอุตสาหกรรม  SMEs  และ  OTOP 
   ระบุ  (ประเดน็ยุทธศาสตรจังหวดั) 
   Logistic  ระบุ  (ประเดน็ยุทธศาสตรจังหวัด) 
   การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ระบุ  (ประเดน็ยุทธศาสตรจังหวดั) 
   อ่ืน ๆ ระบุ   
   ระบุ  (ประเดน็ยุทธศาสตรจังหวดั) 
 3. เปาประสงคของจังหวดั  (ระบุเพยีง  1  เปาประสงค) 
  แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่สนับสนุนการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขยายโอกาสดานการตลาด 

4. กลยุทธของจังหวัด  (ระบุเพียง  1  กลยุทธ) 
 พัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวใหสนองความตองการของนักทองเที่ยว 
5. สอดคลองกับผลผลิต / โครงการของหนวยงาน  (ระบุเพียง  1  ผลผลิต / โครงการ) 

  พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
สวนที่  2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
ลพบุรี เมืองแหงความหลากหลาย และตอเนื่องเปนทางวัฒนธรรมยาวนานกวา 3,500 ป 

ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงปจจุบันซึ่งยังคงอุดมไปดวยหลักฐานทางประวัติศาสตร
มากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย หลักฐานที่สําคัญ ไดแก การขุดพบโครงกระดูกมนุษยโบราณ
พรอมภาชนะดินเผา อายุระหวาง 4,500 - 3,500 ป ที่แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว ชุมชน
โบราณสมัยทวาราวดี ซ่ึงมีความเจริญรุงเรืองทางดานวัฒนธรรมประมาณ 1,000 ป เชน เมือง
โบราณซับจําปา อยูในเขต อําเภอทาหลวง แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาวและเมืองโบราณซับจําปา 
ไดเร่ิมดําเนินการพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยตั้งแตป 2543 และ
มีความสําคัญอยางยิ่งปจจุบันไดรับการขุดคนทาง โบราณคดีตามหลักวิชาการโดยคณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําใหสามารถอธิบายเรื่องราวในสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยโดย
ในชวงหลัง 4,500 – 1,000 ป มาแลวใหมีความชัดเจนขึ้นได และนอกเหนือจากความรูทางวิชาการ
ที่จะไดรับแลว แหลงโบราณคดีแหงนี้ยังมีศักยภาพสูงมาก สําหรับการจัดแสดงหลุมขุดคนทาง
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โบราณคดี เชนเดียวกับแหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการดําเนินการดังกลาว 
จะเปนการประสานประโยชนระหวางวิชาการกับการสรางผลตอบแทนใหกับสังคมปจจุบันได
อยางลงตัว เมื่อมรดกทางวัฒนธรรมไดกลายเปนแหลงทองเที่ยว แลวจะสงผลใหประชาชนจะไดมี
รายไดจากการทองเที่ยว ดังนั้นแหลงโบราณคดีตางๆ หากมีการจัดการดําเนินการอยางถูกตอง
เหมาะสมแลว แหลงโบราณคดีจะกลายเปนทรัพยากรที่สามารถสรางรายไดและเปนศูนยการ
เรียนรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยใหกับชุมชนไดอยางดี 

  น้ําตกสวนมะเดื่อซ่ึงเปนน้ําตกที่เกิดจากน้ําผุดจากธารน้ําธรรมชาติคือลําหวยสวน
มะเดื่อ ซ่ึงเปนเสนทางน้ําแบงแยกระหวางจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ลําหวยแหงนี้ปจจุบันอยูใน
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มีลักษณะเปนลําหวยทายไรของชาวบานแตละคนซึ่งแตเดิมไมคอย
มีใครสนใจมากนัก จนเมื่อเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เปดโครงการฯ และไดเกิดกระแสการทองเที่ยวใน
พื้นที่บริเวณใกลเคียงเขื่อนปาสักชลสิทธิ์มากขึ้น คณะกรรมการหมูบานและแกนนําจึงรวมกัน
พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ริมหวยสวนมะเดื่อบริเวณที่มีสภาพเปนน้ําตกที่สวยงาม มีช้ันน้ําตกขนาดเล็ก
มากกวา 12 ช้ัน ตลอดชั้นน้ําตกมีพืชพรรณไมธรรมชาติอยางมากมายอุดมสมบูรณ และไดพบวา
บริเวณดังกลาวมีตนไมขนาดใหญที่มีความสําคัญ บริเวณน้ําตกมีความสวยงามมีศักยภาพที่เปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชนได ชาวบานไดชวยกันลงทุนและลงแรงรวมกันปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหเปนอุทยานการศึกษาธรรมชาติน้ําตกสวนมะเดื่อจนสําเร็จไดอยางนาชื่นชมแตยัง
ตองการสนับสนุนสิ่งปลูกสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว เพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวที่เที่ยวชมเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 

แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว และน้ําตกสวนมะเดื่อ ยังมีความจําเปนที่ตองการ
งบประมาณเรงดวนเพื่อกอสรางพัฒนาปรับปรุงสิ่งจําเปนเรงดวน จังหวัดลพบุรี จึงไดจัดทํา
โครงการ พัฒนาแหลงทองเที่ยวรอบเขื่อนปาสักฯ รองรับนักทองเที่ยวแหลงโบราณคดีประวัติศาสตร
เมืองลพบุรี (ตอเนื่องจากปงบประมาณ2548) เพื่อการพัฒนาปรับปรุงใหเปนแหลงทองเที่ยวตาม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีไดตอไป 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
  1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและเปนการอนุรักษพิพิธภัณฑสถานชุมชน
แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว 
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  2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนน้ําตกสวนมะเดื่อใหเปนอุทยานการศึกษา
ธรรมชาติน้ําตกสวนมะเดื่อตําบลหวยขุนราม 
  3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว  

3. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน 
1. ประชาชนตําบลหวยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

   จํานวน   6,000   ราย 
 4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว 
  2) จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา 
  3) รอยละของรายไดจากการจําหนายสินคา OTOP 
 5. ประเภทโครงการ 
   โครงการตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
   โครงการตามยุทธศาสตรจังหวัด 

6. สถานะโครงการ 
   โครงการตอเนื่อง    โครงการใหม 
 7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เร่ิมตนป พ.ศ. 2549   ส้ินสุดป พ.ศ. 2550 
 8. วงเงินของโครงการ  6,493,000     บาท 
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หนวย  :  บาท 
ปงบประมาณ เร่ิมป 2548 2549 2550 2551 2552 

จบโครงการ 
รวมทั้งสิ้น - 6,493,000 - - 6,493,000 

เงินงบประมาณ - 6,493,000 - - 6,493,000 
- งบบุคลากร 
- งบดําเนนิงาน 
- งบลงทุน 
  (1) ผูกพัน 
  (2) ไมผูกพนั 
- งบเงินอุดหนนุ 
- งบรายจายอืน่ 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
 
- 

6,493,000 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
 
- 

6,493,000 
- 
- 

เงินนอก
งบประมาณ 
 

- - - - - 

(ระบุแหลงเงนิ) - อบต.หวย
ขุนราม 

- - อบต.หวย
ขุนราม 

เงินสมทบจาก 
อปท. 

- - - - - 

            
 9. รายละเอียดประมาณการคาใชจาย  ป 2549 
  9.1 รวมทั้งสิ้น  6,493,000     บาท 
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  9.2 คาใชจายจําแนกตามงบรายจาย                                                  หนวย  :  บาท 

ลําดับที่ งบรายจาย จํานวน 
(อัตรา) 

คําขอตั้ง 
ป 2549 

คําอธิบาย 

1 งบบุคลากร    
1.1  คาจางชั่วคราว    
2 งบดําเนินงาน    

2.1 คาตอบแทนใชสอย
และวัสด ุ

   

2.1.1 คาตอบแทน    
  (ระบุรายการ)    

2.1.2 คาใชสอย    
 (ระบุรายการ)    

2.1.3 คาวัสดุ    
 (ระบุรายการ)    

2.1.4 คาสาธารณูปโภค    
 (ระบุรายการ)    
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ลําดับ
ที่ 

ประเภท-รายการ หนวย
นับ 

จํานวน 
หนวย 

ราคา 
ตอหนวย 

คําขอตั้ง 
ป 2549 

คําอธิบาย 

3 งบลงทุน      
3.1 คาครุภัณฑ      

 (ระบุรายการ)      
       
       

3.2 คาที่ดินและสิง่กอสราง      
3.2.1 รายการปเดยีว      

 (ระบุรายการ)      
       
       

3.2.2 รายการผูกพันที่เร่ิมในป 
2549 

     

 แหลงโบราณคดีบาน
โปงมะนาว 

     

 1.กอสรางซุมประตู
โครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ 

ชุด 1 250,000 250,000  

 2.กอสรางรานคาชุมชน ชุด 1 500,000 500,000  
 3.กอสรางรั้วพรอมปาย

มาตรฐานรอบวัดอยาง
สวยงาม  

600ม. 1 1,500,000 1,500,000  

 4.สรางลานจอดรถยนต
บริเวณหนาแหลง
โบราณคดี 

แหง 1 200,000 200,000  
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 5.สรางถนนทางเดิน
เชื่อมอาคารขุดคนและ
อาคารพิพิธภัณฑหลัง
ใหม  

เมตร 1 350,000 350,000  

 6.ปรับสภาพภมูิทัศนจัด
สวนหยอม,สวน
สมุนไพรพื้นบานและ
ปรับปรุงน้ําตกคลอง
โปงมะนาว 

แหง 1 300,000 300,000  

 7.จัดทําปายบอกทาง
ตามแบบมาตรฐาน 
ททท. 

ปาย 25 10,000 250,000  

 8.กอสรางหองน้ําตาม
แบบมาตรฐานโยธาธิการ 

แหง 1 535,000 535,000  

 9.จัดนิทรรศการและ
ครุภัณฑตบแตงภายใน
การจัดแสดงโบราณวัตถุ
ที่อาคารพิพิธภัณฑฯ   
และที่อาคารคลุมหลุม 
ขุดคน 

แหง 1 900,000 900,000 ดําเนินการ
กรณีพิเศษ
โดยคณะ
โบราณคดี
ม.ศิลปากร
ดําเนินการ 

 10.ครุภัณฑสํานักงาน
สําหรับนําเสนอความรู
และจัดปรับปรุง
สํานักงานพิพธิภัณฑ
ศูนยบริการนกัทองเที่ยว 
น้ําตกสวนมะเดื่อ 

แหง 1 200,000 200,000 ดําเนินการ
กรณีพิเศษ
โดยคณะ
โบราณคดี
ม.ศิลปากร
ดําเนินการ 
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 1.ทําทางเดินเขาสูน้ําตก,
ทางรถจักรยาน ตลอด
แนวน้ําตก 

แหง - 200,000 200,000  

 2.ปรับสภาพภมูิทัศน
จัดทําสวนหยอมพรอม
ปลูกตนไมทําสวนรุก
ชาติพันธุไมตางๆ(เพื่อ
การเรียนรู)พรอมปาย 

แหง 1 200,000 200,000  

 3.ปายชื่อน้ําตกขนาด
ใหญ คสล.ขนาด 1.5 X 
5 เมตร พรอมจัด
สวนหยอมและปายชื่อ
ช้ันน้ําตก 

แหง 1 80,000 80,000  

 ศูนยบริการขอมูล/จุด
พักนักทองเที่ยว 
(ศูนยบริการแพทย
ทางเลือก) 

ตั้งอยูที่บริเวณเสนทางระหวางแหลงทองเที่ยว ณ.สถานี
อนามัยตําบลหวยขุนรามปจจุบันไดรับงบยุทธศาสตร
จังหวดัลพบุรีป 2548  ผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัตอ
เติมอาคารชั้นลางสถานีอนามัยไวเสร็จเรียบรอยแลว 

 1.กอสรางหองน้ําตาม
แบบมาตรฐานโยธา         
ธิการ 

แหง 1 535,000 535,000  

 2.กอสรางถนน คสล.  
กวาง4 ม.ยาว120ม. 

แหง 1 216,000 216,000  

 3.ปาย/นิทรรศการ           
ศูนยบริการนกัทองเทีย่ว 

แหง 1 120,000 120,000  

 4.ปรับสภาพภมูิทัศน
จัดทําสวนหยอม 

แหง 1 150,000 150,000  
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4 เงินอุดหนุน - - - - - 
4.1 คาใชจายเกี่ยวกับ

บุคลากร 
- - - - - 

4.2 คาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน 

- - - - - 

4.3 คาใชจายเกี่ยวกับการ
ลงทุน 

- - - - - 

4.4 เงินอุดหนุนรายการ - - - - - 
 (รายการ   ระบุ) - - - - - 

 
ลําดับ
ที่ 

ประเภท-รายการ เปาหมาย คําขอตั้ง 
ป 2549 

คําอธิบาย 

  หนวยนับ จํานวน   
5 งบรายจายอืน่ - - - - 

5.1 คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร - - - - 
5.2 คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงาน - - - - 
5.3 คาใชจายเกี่ยวกับการลงทุน - - - - 
5.4 คาใชจายอื่น - - - - 

 รายการ   (ระบุ) - - - - 
 รายการ   (ระบุ) - - - - 

*  หมายเหต ุ สําหรับงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่จําแนกคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรการดําเนินงาน
และการลงทุน ใหนําแบบคําขอจําแนกงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดย
อนุโลม 
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สวนที่  3  ความพรอมของโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมความพรอม 

1. ความพรอมของพื้นที่ดําเนนิการ 
 มีแลวและอนญุาตใหใชไดตามกฎหมาย 
 ตองจัดหาใหม 

2. ความพรอมของแบบรูปรายการ 
  มีและสมบูรณ   มีแตยังไมสมบูรณ    ไมม ี

3. ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 ไมกระทบ    ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฯ แลว 
 ยังไมผาน 

4. ความพรอมของบุคลากร  เครื่องมือและเทคนิค 
 สูง     ปานกลาง     ต่ํา 

5. การศึกษาโครงการเบื้องตน 
 ไมตองมี  เพราะ 
 มีแลว 
 ยังไมมี  เพราะ 

สวนที่  4  วิธีดําเนนิการ  และแผนการดําเนินงาน 
1. วิธีดําเนนิการ 

  ดําเนนิการเอง    จางเหมา 
2. แผนการดําเนนิงาน 
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แผนการดําเนนิงาน กิจกรรม หนวย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
แหลงโบราณคดีบานโปง
มะนาว 

      

1.กอสรางซุมประตูโครง
เหล็กประชาสมัพันธ  

1 ชุด 250,000     

2.กอสรางรานคาชุมชน 
 

แหง 500,000     

3.กอสรางรั้วพรอมปาย
มาตรฐานรอบวัดอยาง
สวยงาม  

600 ม. 1,500,000     

4.สรางลานจอดรถยนต
บริเวณหนาแหลง
โบราณคดี 

แหง 200,000     

5.สรางถนนทางเดินเชื่อม
อาคารขุดคนและอาคาร
พิพิธภัณฑหลังใหม  

แหง 350,000     

6.ปรับสภาพภมูิทัศนจัด
สวนหยอม,สวนสมุนไพร
พื้นบานและปรับปรุงน้ําตก
คลองโปงมะนาว 

แหง 300,000     

7.จัดทําปายบอกทางตาม
แบบมาตรฐาน ททท. 

25 ปาย 250,000     

8.กอสรางหองน้ําตามแบบ
มาตรฐานโยธาธิการ 

1 แหง 535,000     
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9.จัดนิทรรศการและ
ครุภัณฑตบแตงภายในการ
จัดแสดงโบราณวัตถุที่
อาคารพิพิธภัณฑฯ และที่
อาคารคลุมหลุมขุดคน 

1 แหง 900,000     

10.ครุภัณฑสํานักงาน
สําหรับนําเสนอความรูและ
จัดปรับปรุงสํานักงาน
พิพิธภัณฑศูนยบริการ
นักทองเที่ยว 
น้ําตกสวนมะเดื่อ 

แหง 200,000     

1.ทําทางเดินเขาสูน้ําตก,
ทางรถจักรยาน ตลอดแนว
น้ําตก 

แหง 200,000     

2.ปรับสภาพภมูิทัศนจัดทํา
สวนหยอมพรอมปลูก
ตนไมทําสวนรุกชาติพันธุ
ไมตางๆ(เพื่อการเรียนรู)
พรอมปาย 

แหง 200,000     

3.ปายชื่อน้ําตกขนาดใหญ 
คสล.ขนาด 1.5 X 5 เมตร 
พรอมจัดสวนหยอมและ
ปายชื่อช้ันน้ําตก 

แหง 80,000     

ศูนยบริการขอมูล/จุดพัก
นักทองเที่ยว 
(ศูนยบริการแพทย
ทางเลือก) 
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1.กอสรางหองน้ําตามแบบ
มาตรฐานโยธาธิการ 

แหง 535,000     

2.กอสรางถนนคสล.กวาง4
ม.ยาว120ม. 

แหง 216,000     

3.ปาย/นิทรรศการ
ศูนยบริการนกัทองเที่ยว 

แหง 120,000     

4.ปรับสภาพภมูิทัศนจัดทํา
สวนหยอม 

แหง 150,000     

 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ……………………..                    ตําแหนง  ทองถ่ินจังหวดัลพบุรี 
สถานที่ติดตอ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี         โทร. 036 – 411997 


