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บทที่  5 
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน 

 
แนวทางและขั้นตอนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทําแผนงานหรือ 

แผนกิจกรรม ตลอดจนการดําเนินการกิจกรรมตัวช้ีวัดตางๆ ในมาตรฐานแตละดานในการดูแล
โบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน มีแนวคิดพื้นฐาน หลักการ
ทํางาน และแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

5.1 หลักการทํางาน และวางแผน 
ในการทํางาน และวางแผนปฏิบัติงานดูแลโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและ

จดหมายเหตุประจําทองถ่ินควรยึดหลักการดังตอไปนี้ 
5.1.1 การศึกษา และวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับโบราณสถาน แหลงโบราณคดีและ

โบราณวัตถุของทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองศึกษาหาขอมูลจากแหลงตางๆ 
5.1.2 การประสานงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินประสานงานกับหนวยงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม องคกรทางศาสนา และองคกรเอกชน เพื่อขอรับ
คําปรึกษาแนะนําในการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนงาน และกิจกรรมดานการดูแลรักษา
โบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน 

5.1.3 การมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถ่ินรณรงคระดมความคิดเพื่อใหทุกภาค
สวนในสังคมมีสวนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
ประจําทองถ่ิน 

5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการดูแลโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและ

จดหมายเหตุประจําทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหไดอยางนอยที่สุดตาม
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน สวนตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา ขึ้นอยูกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพิจารณา
ดําเนินการตามศักยภาพและความเหมาะสมของแตละทองถ่ิน ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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5.2.1 ควรจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งคณะกรรมการฯ รับผิดชอบการทํางานดาน
การบํารุงดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจํา
ทองถ่ิน (ในกรณีที่มี) โดยมีผูนําศาสนาในชุมชนเปนที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการฯ ซ่ึงอาจ
ประกอบดวย 

  1.1) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ 
  1.2) ประธานสภาทองถ่ิน กรรมการ 
  1.3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
  1.4) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ กรรมการ 
  1.5) ผูนําชุมชน กรรมการ 
  1.6) สภาวัฒนธรรมทองถ่ิน กรรมการ 
  1.7) ตัวแทนประชาคม หรือ ปราชญทองถ่ิน กรรมการ 
  1.8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
  1.9) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หวัหนากอง/สวน กรรมการ 

    ชาง/โยธา และเลขานุการ 
   1.10) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หวัหนากอง/สวน/ กรรมการ 
    การศึกษา และผูชวยเลขานุการ 

           ทั้งนี้ จํานวนกรรมการ ขอ 1.3) – 1.7) เปนไปตามความเหมาะสมของแตละ
ทองถ่ิน 

 แตหากองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินใดที่ ไมมีความพรอมในการจัดตั้ ง
คณะกรรมการดังกลาว อาจมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวของกับการบํารุงดูแลรักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน  ใหคณะทํางานหรือ
คณะกรรมการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งเพื่อทํางานเชิงบูรณาการในภารกิจตางๆ          
ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 
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2) คณะกรรมการฯ ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทองถ่ิน เพื่อนํามาพิจารณากําหนด
แนวทางการจัดทําแผน และเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการฯ เพื่อ
นําไปประกอบการจัดทําแผน 

4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรจุแผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนาทองถ่ิน
และแผนแมบทการดูแลโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน 

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการ หรือประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการกิจกรรมการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมาย
เหตุประจําทองถ่ิน ตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานที่กําหนด 

6) คณะกรรมการฯ เสนอขอคิดเห็นหรือสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรม
การดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน 

7) คณะกรรมการฯ ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการกิจกรรม/
โครงการตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จที่กําหนดไว เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุง
แนวทางและแผนการดําเนินการกิจกรรมครั้งตอๆ ไปของทองถ่ิน 
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แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบตังิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรม โดยอาจใชรูปแบบ PDCA (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) คือ 
1) สํารวจ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
2) กําหนดโครงการ/กิจกรรมไวในแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงานประจําป/

แผนแมบทการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน 
3) เสนอของบประมาณดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

1. อปท. ต้ังคณะกรรมการฯ รับผิดชอบ
การทํางานดานการดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการ
พิพิธภัณฑ และจดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่น 

2.  คณะกรรมการฯ มีหนาที่ศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานจากทองถิ่น เพื่อนํามา
พิจารณากําหนดและเสนอแนวทาง

3. อปท. พิจารณาแนวทาง/ขอเสนอของ
คณะกรรมการฯ เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

4. อปท. บรรจุแผนงานที่พิจารณาใน
แผนพัฒนาทองถิ่น 

5. อปท. ดําเนินการและ/หรือประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดูแล
โบราณสถานตามมาตรฐานทั้ง 4 
มาตรฐาน หรือปรับการดําเนินการ
ตามผลการประเมินระหวางดําเนินการ 

6.  คณะกรรมการฯ เสนอขอคิดเห็น
สนับสนุนการดําเนินการจัด
กิจกรรมดูแลโบราณสถาน 

7.  คณะกรรมการฯ ติดตามผลและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
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4) ตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
5) จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติดําเนินการ 
6) ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

- ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน วิทยากร 
สถานที่ อาหาร อุปกรณ 

- ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมใหผูเกี่ยวของหรือผูสนใจทั่วไปทราบ 
- ดําเนินการและตรวจสอบการจัดโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผน

ที่กําหนดไว 
- ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 

7) สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ พิจารณาผลดี-
ผลเสีย ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตอไป 

จากมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน ในการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและ
จดหมายเหตุประจําทองถ่ิน ทั้งตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมไดในลักษณะดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น เชน สถานศึกษา

ในทองถ่ิน เปนผูดําเนินการ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูใหขอมูล 
และ/หรือเปนผูสนับสนุนงบประมาณ 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น 

 ผลจากการจัดโครงการ/กิจกรรม มีลักษณะดังนี้ 
1. ผลที่เปนนามธรรม เชน ความรูจากการจัดอบรมสัมมนา ความรวมมือและ

ความสามัคคีในการทํากิจกรรมการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการ
พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถ่ิน รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ตางๆ ในทองถ่ิน 

2. ผลที่เปนรูปธรรม เชน ศูนยขอมูล ระบบฐานขอมูลที่ประชาชนใชประโยชน
ไดงายและสะดวกตลอดเวลา 
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ทั้งนี้ ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม และสอดคลอง เพื่อประโยชนสูงสุดของทองถ่ินเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพยายามดําเนินการเพื่อใหมีบุคลากรประจํา
ขององคกรตรงตามเงื่อนไขท่ีกรมศิลปากรกําหนดไววาตองมีอยูในคณะผูดําเนินการกิจกรรมการ
ดูแลรักษาโบราณสถานระดับทองถิ่น ไดแก  

นักโบราณคดี คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาโบราณคดี 
นักวิชาการวัฒนธรรม คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตรศิลปะ มานุษยวิทยา  

นักภาษาโบราณสถาน 
สถาปนิก คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม 
วิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม 
นักวิทยาศาสตร คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร (เคมี) 

  (ผูมีความรูหรือประสบการณในเรื่องงานอนุรักษโบราณสถาน) 
นักวิชาการชางศิลป คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปะ 

  (ผูมีความรูในเรื่องการศึกษาวิเคราะหโบราณสถาน เชน นักประวัติศาสตร) 
บุคลากรกลุมชางเทคนิค คุณวุฒิ  ปวช . ,  ปวส .  หรือ  ปวท .  ทางดาน  ชางสํารวจ           

ชางศิลปกรรม ชางโยธา และชางเขียนแบบ 
  ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
ในกรณีที่ยังไมมีบุคลากรดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรขอรับการสนับสนุน

บุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานที่มีผูมีความรู ความสามารถ เชน กรมศิลปากร 
สถาบันการศึกษา ฯลฯ 


