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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ประเทศไทยประกอบดวยประชากรที่มีความแตกต าง หลากหลายทั้งทางด านศาสนา
วัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่เปนอัตลักษณของแตละทองถิ่น แตความแตกตาง
เหลานี้ ก็ไดรับการหลอมรวมใหเปนหนึ่งเดียวกันดวยสํานึกรักแผนดินเกิดและสํานึกความเปน
ประเทศเดียวกั น และแสดงออกมาในแนวทางที่เปนเอกภาพในความหลากหลายทั้งด านศิ ลปะ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและจารีตประเพณีที่สําคัญในวิถีชีวิตประจําวัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการสงเสริม ทํานุบํารุง
ศาสนาและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นเพราะเปนหนวยงานราชการที่ใกลชิดกับ
ประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด โดยมีอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่นไวอยางชัดเจนและหลากหลาย
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่กําหนดภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไวดังนี้
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น”
• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
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(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของทองถิ่น”
มาตรา 53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”
• พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
มาตรา 45 “องคการบริห ารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดํ าเนิน กิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้
(7 ทวิ) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่น
รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540
“ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่นอื่นสมควรใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา
(11) จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น”
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
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(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น”
มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวั ฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่น”
ดวยการตระหนักถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนิ นการในด านการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปภายใตมาตรฐานเดียวกัน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จึงไดจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น เพื่อใชเปน
คูมือแนวทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนกําหนดยุทธศาสตรแผนงานและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนกําหนดยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน สําหรับ
กิจกรรมการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
1.2.2 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานสําหรับ
กิ จ กรรมการส ง เสริ ม ศาสนา ศิล ปะ วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น ซึ่ ง จะช ว ยให ก าร
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกรอบมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ
ขั้นพัฒนาในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.3.1 เปนการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด
1.3.2 เปนการจัดทําตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา ภายใตกรอบมาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
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1.4 คํานิยาม
1.4.1 ศาสนา คือ แบบแผนความเชื่อที่ตอบสนองความศรัทธาของสังคม
1.4.2 ศิลปะ คือ ฝมือ ฝมือทางการชาง การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจักษเห็น
โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป
1.4.3 ศิลปะพื้นบาน หรือ ศิลปะทองถิ่น คือ ฝมือของชางประจําถิ่นที่แสดงออกถึง
ภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถิ่นนั้น
1.4.4 วัฒนธรรม คือ แบบแผนการดําเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมา
ทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม
1.4.5 จารีตประเพณี คือ ขอปฏิบัติและขอหามในการควบคุมพฤติกรรมทั้งแงบวกและ
แงลบ ใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม
1.4.6 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน คือ ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองปฏิบัติในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น
1.4.7 ตั ว ชี้ วั ด ขั้ น พั ฒ นา คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเป น ภารกิ จ ที่ มี ก ารพั ฒ นา
ยกระดับในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
และกาวหนามากกวามาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
อาจจะปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
1.4.8 มาตรฐานดานการเรียนรู คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นสามารถ
เรียนรูและเขาใจศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่นในทองถิ่น
1.4.9 มาตรฐานดานการมีสว นรว ม คือ เกณฑการสงเสริม ใหป ระชาชนในทองถิ่น
มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของตนเองหรือของผูอื่น
ในทองถิ่น
1.4.10 มาตรฐานดานการสรางเครือขาย คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่น
สรางและขยายเครือขายการเรียนรูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีในทองถิ่นของ
ตนเองหรือทองถิ่นอื่น
1.4.11 มาตรฐานดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท คือ เกณฑการสงเสริมใหประชาชน
ในทองถิ่นอยูรวมกับผูอื่นในสังคมทุกระดับอยางเอื้ออาทร สงบสุข และยั่งยืน
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