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บทที่ 5
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
แนวทางและขั้นตอนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนงานหรือ
แผนกิจกรรม ตลอดจนการดําเนินการกิจกรรมตัวชี้วัดตางๆ ในมาตรฐานแตละดานในการดูแล
โบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น มีแนวคิดพื้นฐาน หลักการ
ทํางาน และแนวทางการดําเนินงานดังนี้

5.1 หลักการทํางาน และวางแผน
ในการทํ างาน และวางแผนปฏิบัติงานดูแลโบราณสถาน การจัดการพิพิ ธภัณฑและ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่นควรยึดหลักการดังตอไปนี้
5.1.1 การศึกษา และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับโบราณสถาน แหลงโบราณคดีและ
โบราณวัตถุของทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองศึกษาหาขอมูลจากแหลงตางๆ
5.1.2 การประสานงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานงานกับหนวยงานของ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร กระทรวงวั ฒนธรรม องคก รทางศาสนา และองคก รเอกชน เพื่ อขอรั บ
คําปรึกษาแนะนํ าในการกําหนดนโยบาย การจัด ทําแผนงาน และกิจกรรมดานการดูแลรักษา
โบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
5.1.3 การมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นรณรงคระดมความคิดเพื่อใหทุกภาค
สวนในสังคมมีสวนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
ประจําทองถิ่น

5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการดูแลโบราณสถาน การจัดการพิพิธ ภัณ ฑแ ละ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหไดอยางนอยที่สุดตาม
ตัว ชี้วั ด ขั้ น พื้ น ฐาน ส ว นตั ว ชี้ วัด ขั้ น พัฒ นา ขึ้ น อยู กับ องคก รปกครองสว นท อ งถิ่ น จะพิจ ารณา
ดําเนินการตามศักยภาพและความเหมาะสมของแตละทองถิ่น ตามขั้นตอนตอไปนี้
บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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5.2.1 ควรจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งคณะกรรมการฯ รับผิดชอบการทํางานดาน
การบํารุ งดู แลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณ ฑแ ละจดหมายเหตุป ระจํ า
ทองถิ่น (ในกรณีที่มี) โดยมีผูนําศาสนาในชุมชนเปนที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจ
ประกอบดวย
1.1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
1.2) ประธานสภาทองถิ่น
กรรมการ
1.3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.4) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ
กรรมการ
1.5) ผูนําชุมชน
กรรมการ
1.6) สภาวัฒนธรรมทองถิ่น
กรรมการ
1.7) ตัวแทนประชาคม หรือ ปราชญทองถิ่น
กรรมการ
1.8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.9) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน
กรรมการ
ชาง/โยธา
และเลขานุการ
1.10) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/
กรรมการ
การศึกษา
และผูชวยเลขานุการ
ทั้ง นี้ จํ า นวนกรรมการ ขอ 1.3) – 1.7) เป น ไปตามความเหมาะสมของแต ล ะ
ทองถิ่น
แต ห ากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใดที่ ไ ม มี ค วามพร อ มในการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการดังกลาว อาจมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวของกับการบํารุงดูแลรักษาโบราณสถาน
โบราณวั ต ถุ การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละจดหมายเหตุ ป ระจํ า ท อ งถิ่ น ให ค ณะทํ า งานหรื อ
คณะกรรมการที่ องค กรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้ง เพื่อทํางานเชิงบู รณาการในภารกิจ ตางๆ
ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
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2) คณะกรรมการฯ ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทองถิ่น เพื่อนํามาพิจารณากําหนด
แนวทางการจัดทําแผน และเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) องค กรปกครองสว นทองถิ่นพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการฯ เพื่อ
นําไปประกอบการจัดทําแผน
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุแผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนาทองถิ่น
และแผนแมบทการดูแลโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ หรือประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการกิจกรรมการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมาย
เหตุประจําทองถิ่น ตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานที่กําหนด
6) คณะกรรมการฯ เสนอขอคิดเห็นหรือสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรม
การดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
7) คณะกรรมการฯ ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการกิจกรรม/
โครงการตามดัชนีชี้วั ดความสําเร็จที่กําหนดไว เพื่ อนํามาใช เปนขอมูลประกอบการปรับปรุ ง
แนวทางและแผนการดําเนินการกิจกรรมครั้งตอๆ ไปของทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
1. อปท. ตั้งคณะกรรมการฯ รับผิดชอบ
การทํางานดานการดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการ
พิพิธภัณฑ และจดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่น

2. คณะกรรมการฯ มีหนาที่ศึกษาขอมูล
พื้นฐานจากทองถิ่น 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

5.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรม โดยอาจใชรูปแบบ PDCA (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) คือ
1) สํารวจ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
2) กําหนดโครงการ/กิจกรรมไวในแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงานประจําป/
แผนแมบทการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
3) เสนอของบประมาณดําเนินโครงการ/กิจกรรม
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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/กิจกรรมตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จ พิจารณาผลดีผลเสีย ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตอไป
จากมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน ในการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่น ทั้งตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมไดในลักษณะดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น เชน สถานศึกษา
ในทองถิ่น เปนผูดําเนินการ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูใหขอมูล
และ/หรือเปนผูสนับสนุนงบประมาณ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น
ผลจากการจัดโครงการ/กิจกรรม มีลักษณะดังนี้
1. ผลที่เปนนามธรรม เชน ความรูจากการจัดอบรมสัมมนา ความรวมมือและ
ความสามัคคี ใ นการทํากิ จ กรรมการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัด การ
พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ตางๆ ในทองถิ่น
2. ผลที่เปนรูปธรรม เชน ศูนยขอมูล ระบบฐานขอมูลที่ประชาชนใชประโยชน
ไดงายและสะดวกตลอดเวลา
บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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ทั้งนี้ ในการดําเนินโครงการ/กิจ กรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม และสอดคลอง เพื่อประโยชนสูงสุดของทองถิ่นเปนสําคัญ
นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพยายามดําเนินการเพื่อใหมีบุคลากรประจํา
ขององคกรตรงตามเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนดไววาตองมีอยูในคณะผูดําเนินการกิจกรรมการ
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 คุ ณ วุ ฒิ ปวช., ปวส. หรื อ ปวท. ทางด า น ช า งสํ า รวจ
ชางศิลปกรรม ชางโยธา และชางเขียนแบบ
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ในกรณีที่ยังไมมีบุคลากรดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรขอรับการสนับสนุน
บุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานที่มีผูมีความรู ความสามารถ เชน กรมศิลปากร
สถาบันการศึกษา ฯลฯ
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บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน

