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บทที่  4 
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

 
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนํามาตรฐานการดูแลโบราณสถานไปใชได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดกําหนดตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด
ขั้นพัฒนา เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยไดกําหนด
ความหมายของตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองปฏิบัติในการดูแลโบราณสถาน 

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
การดูแลโบราณสถานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนามากกวามาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และ
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะกระทําหรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 

แนวทางปฏิบัติ ตามตัวชี้วัด อาจใชแนวทาง PDCA คือ 
- P ยอมาจาก Plan หมายถึง การวางแผนโดยกําหนดจุดประสงคหรือเปาหมายของ

การทํางาน (หรือการบริหาร) แลววางแผนการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว วิธีการวางแผน
แบงเปนขั้นตอนไดดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1: การกําหนดเปาหมาย 
ตองระบุเปาหมายอยางชัดเจน โดยระบุใหไดวา “จะทําอะไร” “เปาหมายเปน

รูปธรรมหรือเปนนามธรรม” “กําหนดการที่จะใหบรรลุเปาหมายนั้น” 
ขั้นตอนที่ 2: การจัดทําแผน  
จัดทําแผนใหบรรลุเปาหมายที่วางไว แผนที่จัดทําจะตองสอดคลองกับสภาวะ

ที่เปนอยูและสามารถปฏิบัติได ซ่ึงหมายถึง จะตองมีขอมูลรองรับที่ชัดเจนนั่นเอง  
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ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบ  
ถาแผนขาดสาระที่จําเปนก็จะเปนแผนที่ไรประโยชน และเนื่องจากผูที่จะตอง

ปฏิบัติตามแผนไมใชคนเพียงคนเดียวแตประกอบดวยผูคนที่เกี่ยวของอีกจํานวนมาก แผนที่จัดทํา
ขึ้นจึงตองมีความชัดเจน รัดกุม ใครอานแลวก็สามารถเขาใจไดทันที 

- D ยอมาจาก Do หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่จัดทําไว โดยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1: ทําความเขาใจแผน  
เนื่องจากผูที่ตองดําเนินการตามแผน คือ ผูปฏิบัติงานจึงตองมีการอธิบายแผนให

เปนที่เขาใจตรงกันและทั่วถึงกัน  
ขั้นตอนที่ 2: การติดตามการปฏิบัติงาน  
ผูปฏิบัติงาน คือ ผูที่ดําเนินการตามแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารหรือ

ผูจัดการจึงมีหนาที่ตองคอยสอดสองและติดตามการปฏิบัติงานของทุกคน และใหคําปรึกษาเมื่อ
จําเปน  

- C ยอมาจาก Check หรือการตรวจสอบ กลาวไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด 
แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสภาพของการดําเนินงาน  
เปนการตรวจสอบวา การดําเนินงานไดเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม การตรวจสอบนี้ 

จะรอใหผูปฏิบัติงานมารายงานไมได ผูบริหารจะตองลงไปตรวจสอบดวยตนเอง  
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบคุณภาพของงาน  
เปนการตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงาน จะตองมีการวิเคราะหขอมูลวามีเหตุ

ผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม เมื่อทํางานไปไดระยะหนึ่งอาจมีปญหาความไมเขาใจเกี่ยวกับงานที่ทํา
จึงตองมีการทบทวน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชวยกันแกไขอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน นอกจากนั้นการตรวจสอบคุณภาพของ “ผลงาน” ดวยตนเอง และการสอบถาม
ผูปฏิบัติงานวาประสบปญหาอะไรหรือไม ก็เปนเรื่องสําคัญที่มองขามไมได  
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- A ยอมาจาก Action หมายถึง การวิเคราะห แกไข ประเมินผลการดําเนินการ 
ซ่ึงแบงเปน 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 กรณีที่พบวามีปญหา  
เมื่อตรวจพบวาเกิดปญหาขึ้นในการดําเนินงาน จะตองตรวจหาสาเหตุของปญหา 

เพื่อปองกันไมใหปญหาเดียวกันเกิดซ้ําอีก และจะตองทํารายงานสรุปในเรื่องดังกลาว เพื่อเปน
ขอมูลยืนยันการดําเนินการแกไขแลว  

กรณีท่ี 2 กรณีที่ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่วางไว  
เมื่อปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย จะตองมีการทบทวนวา "เหตุใดจึงปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายที่ตองการ" เพื่อสะสมเปนประสบการณหรือองคความรูในองคกร และในการปฏิบัติงาน
คร้ังตอไป ก็ใหใชประสบการณและองคความรูเหลานี้ใหเปนประโยชน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
สูงขึ้นตอไป 

โดยทั่วไป “Action” ในกรณีที่บรรลุเปาหมาย มักจะถูกมองขามเสมอ ซ่ึงทําให
องคกรขาดการสะสมองคความรู (know how) จากการปฏิบัติงาน 

 
แผนปฏิบตัินีส้ามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 
วางแผน 

Do 
ปฏิบตั ิ

Check 
ตรวจสอบ 

Action 
วิเคราะห แกไข ประเมินผล 
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การปรับใชแนวทาง PDCA ในการดูแลโบราณสถาน 
แนวทางการดําเนินงานตามแบบ PDCA สามารถใชดําเนินการดูแลโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้ง 4 ดานดังไดกลาวแลวคือ ดานการใหความรูความ
เขาใจ ดานการปฏิบัติ ดานการเผยแพร และดานการบริหารจัดการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การวางแผน (P) 
ในการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจํา

ทองถ่ิน ตามมาตรฐานทั้ง 4 ดานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ   
นั่นคือ ตองกําหนดเปาหมายของแผนวาคืออะไร เปาหมายหลักคือประชาชนในทองถิ่น 
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ โดยอาจกําหนดเปาหมายเปนทั้งรูปธรรม 
เชน ผลที่เปนตัวเลข สามารถนับได ในมาตรฐานทั้ง 4 ดาน ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานสวนใหญมีเปาหมาย
เปนตัวเลข อีกอยางหนึ่งคือเปาหมายที่เปนนามธรรม เชน ในมาตรฐานดานการใหความรูความเขาใจ 
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน มีเปาประสงคใหประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเปนมา 
และความสําคัญของโบราณสถานในทองถ่ินตนเองมากขึ้น แตเปาหมายนามธรรมสามารถ
เปลี่ยนเปนเปาหมายรูปธรรม คือ ตัวเลขได เชน การวัดความรู ความเขาใจเรื่องประวัติความเปนมา 
และความสําคัญของโบราณสถานของประชาชนออกมาเปนจํานวนรอยละ 

ในการจัดทําแผน เปาหมายที่กําหนดไวตองสามารถบรรลุไดจริง สามารถนํามาสู           
การปฏิบัติไดจริง เชน การกําหนดเปาหมายตามมาตรฐานที่ 1 ดานการใหความรูความเขาใจ ดชันช้ีีวดั
ขั้นพัฒนา คือ การจัดกิจกรรมใหความรู และสนับสนุนใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และความสําคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
รวมทั้งการจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน โดยแผนการจัดกิจกรรมตองเปนแผนที่
เขาใจงายและปฏิบัติตามไดงาย ที่สําคัญตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 2  การปฏิบัติตามแผน (D) 
เมื่อกําหนดเปาหมายและวางแผนการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการ

พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ินตามมาตรฐานทั้ง 4 ดานแลว ขั้นตอไป องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองทําความเขาใจแผนที่วางไวใหชัดเจนโดยตองอธิบายแผนใหผูปฏิบัติทุกระดับชั้นรู
และเขาใจตรงกัน ทั่วถึงกันแลวจึงลงมือปฏิบัติ เชน มาตรฐานที่ 2 ดานการปฏิบัติ ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา
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บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทราบถึงขั้นตอนและอํานาจหนาที่ในการดูแล
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ินอยางถูกตอง โดย
อาจขอความรูและความรวมมือจากหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมายใหเปนที่ปรึกษา
โครงการได เพื่อความชัดเจนและความเขาใจที่ตรงกันของผูปฏิบัติ และในการปฏิบัติตามแผนนี้
ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองตรวจสอบดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอนอยางใกลชิดดวย 

ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบ (C) 
ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน ทั้งตามตัวช้ีวัด

ขั้นพื้นฐานและตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําลังดําเนินการตามแผนที่วางไว
อยางเปนระบบนั้น ส่ิงสําคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและคุณภาพ
ของงาน โครงการหรือกิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยู ในขั้นนี้เมื่องานดําเนินไปไดระยะหนึ่ง
ผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมตองดูแลวามีปญหาและอุปสรรคใดๆ หรือไม ตองมีการ
ทบทวนแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรค
ที่อาจมีได  

ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะห แกไข ประเมินผลการดําเนินการ (A) 
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมการดูแล

โบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ินตามแผน ตามขั้นตอน
ทั้ง 3 ขั้นที่ไดกลาวแลวขางตน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน และตามตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน
หรือตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ขั้นตอนสุดทายที่ผูรับผิดชอบโครงการและ
ผูปฏิบัติงานตองใหความสําคัญก็คือ การวิเคราะห ประเมินผล โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรุปผล
ไวในการดําเนินการครั้งตอไป 

การวิเคราะห ประเมินผลนั้นสามารถกระทําไดโดยประเมินผลตามลําดับระยะเวลา
การดําเนินงานหรือตามหัวขอที่เราสามารถกําหนดขึ้นเพื่อใหงายตอการวิเคราะห ประเมินผล 
หากพบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ใหตรวจสอบหาสาเหตุของปญหาและวิธีการ
แกปญหาที่ไดดําเนินการไปแลวพรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลไวในการดําเนินงานครั้งตอไป 

ในการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน หากประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไดตามแผน ผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานจะตองประเมินผล
แลวบันทึกไววา ความสําเร็จของโครงการเปนผลของการดําเนินงานแบบใดบาง มีปจจัยใดบาง
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ที่นําโครงการไปสูความสําเร็จ เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
แบบเดิมหรือแบบอื่นๆ ในครั้งตอไป 

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ หมายถึง ตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ คือ จํานวนที่สามารถวัดเปนตัวเลขได เชน จํานวนกิจกรรม, จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม 

- เชิงคุณภาพ คือ คุณคาที่ไมสามารถวัดเปนจํานวนตัวเลขได แตอาจวัดไดในลักษณะ
วามี หรือไมมี เชน มีการวางแผน-ไมมีการวางแผน 

การประเมินคุณภาพผลการดําเนินการ 
 การประเมินคุณภาพผลการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของตัวชี้วัดทุกตัว ทั้งตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนานั้น สามารถประเมินโดยพิจารณาวามีการปฏิบัติครบถวนหรือไม 
ตามขั้นตอนของแนวทาง PDCA ซ่ึงแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. มีการทําแผนงาน/แผนกิจกรรม 
2. มีการดําเนินการตามแผนงาน/แผนกิจกรรม 
3. มีการตรวจสอบ หรือติดตาม หรือวิเคราะห หรือประเมินกิจกรรมระหวาง

ดําเนินการ 
4. มีการนําผลการตรวจสอบ หรือติดตาม หรือวิเคราะห หรือประเมินกิจกรรม

ระหวางดําเนินการมาใชเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ หรือประกอบการสรุปผล
การดําเนินการ 

 ตามแนวทางการประเมินกิจกรรมเชนนี้ ผลของการประเมินจึงแบงออกไดเปนคา
คะแนน 4 ระดับดังนี้ 

 ไดคาคะแนน 1 = มีการดําเนินการขั้นตอนที่ 1 
 ไดคาคะแนน 2 = มีการดําเนินการขั้นตอนที่ 1 และ 2 
 ไดคาคะแนน 3 = มีการดําเนินการขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 
 ไดคาคะแนน 4 = มีการดําเนินการครบ 4 ขั้นตอน 
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4.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการใหความรู ความเขาใจ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการหรือสงเสริมการดําเนินการเพื่อใหบุคลากร

ในองคกรฯ และประชาชนในทองถ่ินมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคา ความหมายของ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ินในพื้นที่ของตนเอง โดยขอ
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมศิลปากร สถาบันการศึกษา ฯลฯ 

 

ตัวชี้วัด ตัวอยางประเภทของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(ตามแนวทาง PDCA) 

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ 

ขั้นพื้นฐาน 
1. จัดกิจกรรมใหความรู

เกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาและความสําคัญ
ของโบราณสถาน
โบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑ และ
จดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่นในพื้นที่           
ของตน 

 
2. สงเสริมสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาและความสําคัญ
ของโบราณสถาน
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ 
และจดหมายเหตุ
ประจําทองถิ่นใน
พ้ืนที่ของตน 

 
1. การบรรยายเรื่อง

ความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ 
และจดหมายเหตุ
ประจําทองถิ่นโดย
ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น 
หรือผูเช่ียวชาญจาก
ภายนอก 

 
2. การบรรยายเกี่ยวกับ

ประวัติความเปนมา
ของทองถิ่น 

3. การบรรยายเรื่อง
โบราณสถานแตละ
แหงในทองถิ่น             
ฯลฯ 

 
1. ควรจัดทําแผนงาน/

โครงการรวมกับกรม
ศิลปากร เพื่อใหขอมูล
มีความถูกตอง ตรงกับ
ขอมูลที่เปนทางการ
ซึ่งไดรับการรับรอง
จากกรมศิลปากรแลว 
โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทํา
แผนดวย 

2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว 

3. ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามกิจกรรม 

4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป 

 
- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนครั้งที่จัดแตละ
กิจกรรม 

- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

- รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมที่มีความรู
เพิ่มขึ้น 

- การรวมแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน
ในทองถิ่น 

- ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ 
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่ 1-4 
และสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติเปน
คาคะแนน 1 - 4 
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ตัวชี้วัด ตัวอยางประเภทของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(ตามแนวทาง PDCA) 

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ 

ขั้นพัฒนา 
1. มีฐานขอมูล

โบราณสถาน 
โบราณวัตถุและ
เอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมา
และภูมิปญญาใน
ทองถิ่น 

2. มีการสงเสริมการ
จัดทําวิชาทองถิ่น
ศึกษาดานประวัติ
ความเปนมาและ
ความสําคัญของ
โบราณสถานใน
ทองถิ่น และประวัติ
ความเปนมาของ
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรู
ทั้งในระบบ และนอก
ระบบ 

 
1. โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลมรดก
วัฒนธรรมทองถิ่น 

 
 
 
 
2. โครงการจัดทําวิชา

ทองถิ่นศึกษา 
3. โครงการจัดทําสื่อ

เพื่อการศึกษาและ
เผยแพรความรู
เกี่ยวกับโบราณสถาน 
และประวัติความ
เปนมาของทองถิ่น 
(เชน หนังสือ วีดี
ทัศน การเผยแพรทาง
วิทยุ (วิทยุชุมชน)     
หอกระจายขาว 
โทรทัศน การจัดทํา
เว็บไซด)                      
ฯลฯ 

 
1. ควรจัดทําแผนงาน/

โครงการรวมกับ 
กรมศิลปากร เพื่อให
ขอมูลมีความถูกตอง 
ตรงกับขอมูลที่เปน
ทางการซึ่งไดรับการ
รับรองจากกรม
ศิลปากรแลว โดยให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนดวย 

2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว 

3. ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป 

 
- จํานวนระเบียนขอมูล 
- จํานวนสื่อ 
- มีวิชาทองถิ่นศึกษา 
- จํานวน / ประเภทของ
รายวิชาทองถิ่นศึกษา 

- ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ 
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามลําดับที่ 1-4 
และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน 
1 - 4 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการปฏิบัติ 
การปฏิบัติงานดูแลรักษาโบราณสถาน  หมายถึง การทํานุบํารุง คุมครองปองกัน 

บํารุงรักษา ตลอดจนซอมแซมบูรณะโบราณสถานใหอยูในสภาพที่ดีและมั่นคงแข็งแรง ยับยั้งการ
ชํารุดเสื่อมสภาพ และยืดอายุใหยืนยาวโดยยังคงคุณคาไวไดตอไป 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานรัฐโดยกรมศิลปากร
กอนจึงจะสามารถดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในภารกิจนี้ได ทั้งนี้ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีบุคลากร หรือ พัฒนาบุคลากร หรือขอรับการ
สนับสนุนหรือจัดหาผูมีคุณสมบัติที่สอดคลองกับกิจกรรม และเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการใหปฏิบัติงานดานการดูแลรักษาโบราณสถานไดอยางเหมาะสม 

 

ตัวชี้วัด ตัวอยางประเภทของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(ตามแนวทาง PDCA) 

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ 

ขั้นพื้นฐาน 
1. มีโครงการ / กิจกรรม

การรักษาความสะอาด
โบราณสถาน หรือ
กิจกรรมการปองกัน
ความเสียหายแก
โบราณสถาน 

 

 
1. โครงการถากถาง  

กําจัดและควบคุม
วัชพืชใน
โบราณสถาน 

2. โครงการกําจัดสิ่งกีด
ขวางในโบราณสถาน 

 

 
1. จัดทําแผนงาน/

โครงการรวมกับกรม
ศิลปากร โดยให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนดวย 

2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว 

3. ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป 

 
- จํานวนกิจกรรม 
- ประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ 
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่     
1 – 4 และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน 
1 - 4 
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ตัวชี้วัด ตัวอยางประเภทของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(ตามแนวทาง PDCA) 

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ 

ขั้นพัฒนา 
1. มีโครงการ / กิจกรรม 

อนุรักษ / ปกปอง
คุมครอง / รักษาความ
ปลอดภัย
โบราณสถาน 

2. มีโครงการ / กิจกรรม
เพื่อการดูแลรักษา
โบราณสถานอยาง
ตอเนื่อง 

 
1. โครงการดูแลรักษา

โบราณสถาน               
ในทองถิ่น 

2. โครงการสํารวจสภาพ
และปญหา
โบราณสถาน 

3. โครงการสํารวจสภาพ
และปญหาแวดลอม
ของโบราณสถาน 

4. โครงการเสริมความ
มั่นคงใหกับ
โบราณสถาน               
ฯลฯ 

 

 
1. จัดทําแผนงาน/

โครงการรวมกับกรม
ศิลปากร โดยให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนดวย 

2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว 

3. ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป 

 
- จํานวนกิจกรรม 
- ประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ 
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่       
1 – 4 และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน 
1 - 4 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการเผยแพร 
การสรางความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับโบราณสถานในทองถ่ินใหแกประชาชน

ในพื้นที่และชุมชนขางเคียง เปนสิ่งที่สงเสริมการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย สงเสริมการพัฒนา
การศึกษาใหแกชุมชน และยังเปนปจจัยที่สามารถชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับความ
รวมมือจากประชาชนในพื้นที่ ในการดําเนินการกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาโบราณสถาน 

ตัวชี้วัด ตัวอยางประเภทของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(ตามแนวทาง PDCA) 

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ 

ขั้นพื้นฐาน 
1. มีการประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบถึง
แหลงโบราณสถาน 
หรือมรดกทาง
วัฒนธรรมของ
ทองถิ่นใหเปนที่
แพรหลาย 

2. มีการจัดกิจกรรม หรือ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมดาน
การศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับโบราณสถาน
ในทองถิ่น 

 

 
1. โครงการ / กิจกรรม

การทําสื่อ
ประชาสัมพันธ / สื่อ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
โบราณสถานใน
ทองถิ่น 

2. โครงการ / กิจกรรม
จัดทําหรือสนับสนุน
การจัดทําหรือการ
ปรับปรุงปายบรรยาย
ขอมูลหรือปายสื่อ
ความหมาย
โบราณสถานใน
ทองถิ่น 

3. โครงการ / กิจกรรม 
การเสวนา หรือ
ประชุม หรือสัมมนา 
โดยใหประชาชน
ทองถิ่นและประชาชน
ทั่วไป มีสวนรวม 

 
1. ควรจัดทําแผนงาน/

โครงการรวมกับ   
กรมศิลปากร เพื่อให
ขอมูลมีความถูกตอง 
ตรงกับขอมูลที่เปน
ทางการซึ่งไดรับการ
รับรองจาก                   
กรมศิลปากรแลว   
โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการ           
จัดทําแผนดวย 

2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว 

3. ตรวจสอบและประเมิน 
ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมครั้งตอไป 

 
- จํานวนกิจกรรม 
- ประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ 
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่     
1 - 4 และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน 
1 - 4 
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78 บทที่ 4   ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

ตัวชี้วัด ตัวอยางประเภทของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(ตามแนวทาง PDCA) 

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ 

 เสนอความเห็นและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ 
เชน การดูแลรักษา
โบราณสถานใน
ทองถิ่น ประวัติความ
เปนมาของทองถิ่น 
โบราณสถาน              
แตละแหงในทองถิ่น    
ฯลฯ 

  

ขั้นพัฒนา 
1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณ
การทํางานดานการ
ดูแลรักษาโบราณสถาน
ระหวางทองถิ่น 

2. จัดทําเครือขาย
ฐานขอมูลระหวาง
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับตางๆ 
ดานโบราณสถาน 
โบราณวัตถุและ
เอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมา
และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 
 

 
1. โครงการศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางทองถิ่น            
ในดานการดูแล
โบราณสถาน 

2. โครงการสราง
เครือขายฐานขอมูล
และแลกเปลี่ยนขอมูล 
ดานการดูแลรักษา
โบราณสถานระหวาง
ทองถิ่น 

3. โครงการสนับสนุน
การวิจัยทองถิ่นศึกษา 

 
1. ควรจัดทําแผนงาน/

โครงการรวมกับกรม
ศิลปากร เพื่อใหขอมูล
มีความถูกตอง ตรงกับ
ขอมูลที่เปนทางการ
ซึ่งไดรับการรับรอง
จากกรมศิลปากรแลว 
โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทํา
แผนดวย 

2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว 

3. ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมครั้งตอไป 

 
- จํานวนโครงการ 
- จํานวนระเบียนขอมูล 
- จํานวนผูขอใชขอมูล 
- จํานวน อปท. ที่เขา

รวมเครือขาย 
- ประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ 
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่       
1 - 4 และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน 
1 - 4 
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4.4 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม เปนกิจกรรมสําคัญที่สามารถนําไปสูการใช

ประโยชนโบราณสถานอยางยั่งยืน ซ่ึงสามารถกอใหเกิดพัฒนาการดานการศึกษา ความมั่นคง
ทางวัฒนธรรม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกทองถ่ิน 

 

ตัวชี้วัด ตัวอยางประเภทของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(ตามแนวทาง PDCA) 

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ 

ขั้นพื้นฐาน 
1. มีแผนแมบทการบํารุง

ดูแลรักษาโบราณสถาน 
 
 
2. มีการดําเนินการ

ปรับปรุง หรือพัฒนา
โบราณสถานใหเปน
แหลงเรียนรู /               
ศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชนในทองถิ่น 

3. มีการเฝาระวังการ
เคลื่อนยาย และการ
ลักลอบขุดหา
โบราณวัตถุจาก
โบราณสถาน / แหลง
โบราณคดีโดยไมได
รับอนุญาต 

 
1. โครงการจัดทําแผน

แมบทการบํารุงดูแล
รักษาโบราณสถาน       
แตละแหง 

2. โครงการจัดทําแหลง
เรียนรูประวัติความ
เปนมาของทองถิ่น       
ที่โบราณสถานตั้งอยู 

 
 
3. การจัดเจาหนาที่/

อาสาสมัครเฝาระวัง
และประชาสัมพันธ
โบราณสถาน /          
แหลงโบราณคดี / 
โบราณวัตถุในทองถิ่น 
ฯลฯ 

 
1. จัดทําแผนงาน/

โครงการรวมกับกรม
ศิลปากร โดยให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนดวย 

2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว 

3. ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป 

 
- จํานวนกิจกรรม 
- ประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ 
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่     
1 – 4 และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน 
1 - 4 
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ตัวชี้วัด ตัวอยางประเภทของ 
โครงการ / กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
(ตามแนวทาง PDCA) 

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ 

ขั้นพัฒนา 
1. มีพิพิธภัณฑและหอ

จดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่น 

 
 
2. มีการสงเสริม / 

สนับสนุนเพื่อให
โบราณสถาน / 
พิพิธภัณฑทองถิ่น 
เปนแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

3. มีการพัฒนาบุคลากร
ในทองถิ่นเพื่อ
สนับสนุนงานบริหาร
จัดการ 

 
1. โครงการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑทองถิ่น
หรือพิพิธภัณฑและ
หอจดหมายเหตุ
ประจําทองถิ่น 

2. โครงการสงเสริมการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นเปนแหลง
ทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

 
3. โครงการอบรม

มัคคุเทศกทองถิ่น 
ฯลฯ 

 
1. จัดทําแผนงาน/

โครงการรวมกับกรม
ศิลปากร โดยให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนดวย 

2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว 

3. ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม 

4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป 

 

 
- ประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ 
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่    
1 - 4 และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน 
1 - 4 

 


