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บทที่  4 
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

 
 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนํามาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ินไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
จึงไดกําหนดตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ขึ้นมาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยไดกําหนดความหมายของตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด
ขั้นพัฒนา ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินตองปฏิบัติในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน 
 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ 
ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและกาวหนา
มากกวามาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน ซ่ึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะปฏิบัติหรือ
เลือกปฏิบัติตามศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 
 การดําเนินการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ินตามมาตรฐาน
ทั้ง 4 ดาน ทั้งที่เปนตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา สามารถปรับใชแนวทางการดําเนินงาน
ตามแบบ PDCA ไดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การวางแผน (P) 
 ในการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ินตามมาตรฐานทั้ง 4 
ดานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ นั่นคือ ตองกําหนดเปาหมาย
ของแผนวาคืออะไร เปาหมายหลักคือประชาชนในทองถ่ิน โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกประชาชน
ในทองถ่ินเปนสําคัญ โดยอาจกําหนดเปาหมายเปนทั้งรูปธรรม เชน ผลที่เปนตัวเลข สามารถนับ
ได ในมาตรฐานทั้ง 4 ดาน ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานสวนใหญมีเปาหมายเปนตัวเลข อีกอยางหนึ่งคือ
เปาหมายที่เปนนามธรรม ในมาตรฐานทั้ง 4 ดาน เปาหมายแบบนามธรรม ก็มีหลายแหง เชน 
ในมาตรฐานดานการเรียนรู ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานมีเปาประสงคใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เร่ืองศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของทองถ่ินตนเองมากขึ้น แตเปาหมายนามธรรม



มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 

28 บทที่ 4  ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา  

ก็สามารถเปลี่ยนเปนเปาหมายรูปธรรม คือ ตัวเลขได เชน การวัดความรู ความเขาใจเรื่องศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ินของประชาชนออกมาเปนจํานวนรอยละ 
 ในการจัดทําแผน เปาหมายที่กําหนดไวตองสามารถบรรลุไดจริง สามารถนํามาสูการ
ปฏิบัติไดจริง เชน การกําหนดเปาหมายตามมาตรฐานที่ 1 ดานการเรียนรู ดัชนีชี้วัดขั้นพัฒนา 
คือ การจัดทําเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตถาในทองถิ่นยังไมมีสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานที่ใชสําหรับการจัดทําเว็บไซต คือ โทรศัพทพื้นฐาน จึงเปนการยากที่จะบรรลุเปาหมายได 
ดังนั้น เปาหมายดังกลาวจึงไมสามารถนํามาสูการปฏิบัติไดจริง 
 นอกจากนี้ แผนที่จัดทําขึ้นตองเปนแผนที่จําเปน มีสาระชัดเจน รัดกุม อานเขาใจงายและ
ปฏิบัติตามไดงาย ที่สําคัญตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 
 ขั้นตอนที่ 2  การปฏิบัติตามแผน (D) 
 เมื่อกําหนดเปาหมายและวางแผนการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีทองถ่ินตามมาตรฐานทั้ง 4 ดานแลว ขั้นตอไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําความ
เขาใจแผนที่วางไวใหชัดเจน โดยตองอธิบายแผนใหผูปฏิบัติทุกระดับชั้นรูและเขาใจตรงกัน 
ทั่วถึงกันแลวจึงลงมือปฏิบัติ เชน ในการดําเนินการจัดทําประชาพิจารณเพื่อจัดทําแผนแมบท
ในการอนุรักษและสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
ตามมาตรฐานที่ 2 ดานการมีสวนรวม ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองอธิบาย
ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทราบถึงขั้นตอนการทําประชาพิจารณ ตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งเสร็จสิ้น 
โดยอาจขอความรูเ ร่ืองประชาพิจารณนี้จากผูเชี่ยวชาญหรือเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา
โครงการได เพื่อความชัดเจนและความเขาใจที่ตรงกันของผูปฏิบัติ 
 ในการปฏิบัติตามแผนนี้ผูมีหนาที่รับผิดชอบโครงการตองตรวจสอบดูแลการปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนอยางใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามแผนและเพื่อใหกําลังใจกับผูปฏิบัติ ทั้งยังเปนการแสดง
ถึงความเอาใจใสดูแลของผูรับผิดชอบโครงการดวย 
 ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบ (C) 
 ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน ทั้งตามตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน
และตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําลังดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางเปน
ระบบนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน 
โครงการหรือกิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยู ในขั้นนี้เมื่องานดําเนินไปไดระยะหนึ่งผูรับผิดชอบ
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โครงการหรือกิจกรรมตองดูแลวามีปญหาและอุปสรรคใดๆ หรือไม ตองมีการทบทวนแผน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่อาจมีได  
 ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะห แกไข ประเมินผลการดําเนินการ (A) 
 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ินตามแผน ตามขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นที่ไดกลาวแลวขางตน 
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน และตามตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานหรือตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นโครงการ ขั้นตอนสุดทายที่ผูรับผิดชอบโครงการและผูปฏิบัติงานตองใหความสําคัญก็คือ 
การวิเคราะห ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรุปผลไวในการดําเนินการครั้งตอไป 
 การวิเคราะห ประเมินผลนั้นสามารถกระทําไดโดยประเมินผลตามลําดับระยะเวลา
การดําเนินงานหรือตามหัวขอที่เราสามารถกําหนดขึ้นเพื่อใหงายตอการวิเคราะห ประเมินผล เชน 
งานดานสถานที่ งานดานประชาสัมพันธ เปนตน ในการประเมินผลหากพบวามีปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการ ใหตรวจสอบหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกปญหาที่ไดดําเนินการไปแลว
พรอมทั้งทํารายงานสรุปผลไวในการดําเนินงานครั้งตอไป เชน ในการดําเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมดานการมีสวนรวม คือ การเขารวมโครงการคายคุณธรรม ปรากฏวามีผูเขารวมโครงการ
นอยกวาเปาหมาย ผูรับผิดชอบโครงการและผูปฏิบัติการตองพบปะกันเพื่อทบทวนสาเหตุของ
ปญหาวาอยูที่ใด ปญหาดังกลาวอาจมีสาเหตุหลากหลาย เชน การประชาสัมพันธไมทั่วถึง หรือ
ประชาชนในทองถ่ินสวนใหญตองไปทํางานในกรุงเทพฯ เปนตน เมื่อทราบสาเหตุแนชัดแลวให
บันทึกการประเมินผลไวเพื่อแกไขในการจัดโครงการครั้งตอไป ซ่ึงบางปญหาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็สามารถแกไขไดเอง เชน ถาการประชาสัมพันธไมทั่วถึงก็อาจใชวิธีเคาะประตูบาน
เชิญชวน เปนตน แตบางปญหาตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนในการแกไข เชน ประชาชน
ตองเดินทางไปทํางานในกรุงเทพฯ ตองแกที่แนวนโยบายของสวนกลางจนถึงระดับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวย คือ การปลูกจิตสํานึกรักถ่ินเกิด วิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
 อนึ่ง ในการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน หากประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไดตามแผน ผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานก็ตองประเมินผลแลว
บันทึกวา ความสําเร็จของโครงการเปนผลของการดําเนินงานแบบใดบาง มีปจจัยใดบางที่นํา
โครงการไปสูความสําเร็จ เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมแบบเดิม
หรือแบบอื่นๆ ในครั้งตอไป 
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 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ หมายถึง ตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 
 – เชิงปริมาณ คือ จํานวนที่สามารถวัดเปนตัวเลขได เชน จํานวนกิจกรรม, จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม 
 – เชิงคุณภาพ คือ คุณคาที่ไมสามารถวัดเปนจํานวนตัวเลขได แตอาจวัดไดใน
ลักษณะวามี หรือไมมี เชน มีการวางแผน-ไมมีการวางแผน 

4.1   ดานการเรียนรู 
ข้ัน 

ตัวช้ีวัด แนวทางการ
ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 

กิจกรรม ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ 

- จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
กิจกรรมที่เสริม
ความรูแกเด็กและ
เยาวชนในดาน
ศาสนาที่ตน          
นับถือ 
 

 
 

 - การบรรยายหลกัธรรม/
คําสอนทางศาสนาโดย
ผ ูนําศาสนาเนือ่งในวัน
สําคัญทางศาสนา 

(1) การให 
ความรูเกี่ยวกับ 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และจารีต
ประเพณีใน
ทองถิ่นของตน 
 
 
 

- จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
กิจกรรมที่เสริม
ความรูแกเด็กและ
เยาวชนในดาน
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีทองถิ่น 

 
 

 - การจัดคายกจิกรรม 
“ทองถิน่ของเรา” 
เพื่อใหเยาวชนรูจัก
ทองถิน่ของตนเองและ
มีจิตสํานึกในการ
อนุรกัษวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีทองถิ่น  

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนครัง้ท่ีจัด
แตละกิจกรรม 

- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

- รอยละผูเขารวม
กิจกรรมที่มี
ความรูเพิ่มข้ึน 

- รอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรม
ท่ีสามารถนํา
ความรูไป
ประยุกตใชได 
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ข้ัน 
ตัวช้ีวัด แนวทางการ

ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 
กิจกรรม ดัชนีช้ีวัด

ความสําเร็จ 
 - จัดกิจกรรม          

ยกยอง เชิดชู 
ปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ 
โดยพิจารณาผู
ทรงความรูจาก
บุคคลในทองถิ่น 

 
 

 - จัดงานยกยองเชิดชู
เกียรติแกปราชญ
ชาวบาน เพือ่เปนเกียรติ
และยกยองในฐานะ
บุคคลตัวอยาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
กิจกรรมที่เสริม
ความรูแกเด็กและ
เยาวชนในดาน
ศิลปะพื้นบาน  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเชิญผูทรงคณุวุฒิ
ในดานตาง  ๆมาให
ความรูหรอืการนํา
เยาวชนในทองถิน่เขา
รวมปฏิบัติจริงในเรือ่ง
เกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน 
เชน การแกะสลัก, การ
ทําหัวโขน, เครื่องปน 
ดินเผา, การทอผา 

 

(2) สงเสริม 
 สนับสนุนการ 
 ดําเนินตามวิถี 
 ชีวิตท่ีสมดุล 
 ท้ังทางศาสนา  
 วัฒนธรรม 
 จารีตประเพณี 
 และความ 
 ทันสมัย 
 

- สนับสนุนหรือ
ประสาน
หนวยงานที่
เกี่ยวของจัด
กิจกรรมเพือ่
ปลูกฝงแนวทาง
การดําเนินชีวิต
ตามหลักความ
พอดี แบงปนและ
เอื้ออาทรตอกัน 

  
 

- กิจกรรมอยูอยาง
ไทย อยูอยางพอเพียง
ตามแนวพระราช
ดํารัส ฯลฯ 
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ข้ัน 
ตัวช้ีวัด แนวทางการ

ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 
กิจกรรม ดัชนีช้ีวัด

ความสําเร็จ 
 (3) การจัดทํา
ฐานขอมูล
พื้นฐานทาง 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี
ทองถิ่น 

-  จัดทําฐานขอมูล
ดานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี
ทองถิ่น 

 
 

 
 
 

 

- การออกแบบ
สอบถาม,สํารวจ
ขอมูล, สรุปผลและ
จัดเก็บรวบรวมให
เปนระบบ 
 

- จํานวน
ฐานขอมูล 

- จํานวน
ระเบียนขอมูล 

 - จัดใหมีหรือ
สนับสนุน
หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อ
จัดทําศูนย/แหลง
เรียนรูของ
ทองถิ่นใน
รูปแบบตางๆ         
ท่ีประชาชน
สามารถเขาถึงได
งาย และ
หลากหลาย 

  
 

- การจัดทําพิพิธภัณฑ
พื้นบาน/ศูนยการ
เรียนรูทางศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทองถิ่น, การจดั
นิทรรศการ, การ
จัดทําสื่อเพื่อเผยแพร
ทางเว็บไซต, วิทยุ
ชุมชน, หอกระจาย
ขาว ฯลฯ 
 

- จํานวนผูเขาชม 
- จํานวน
ระเบียนขอมูล 

- จํานวนสื่อ 
- ความถี่ในการ
เผยแพร 
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ข้ัน 
ตัวช้ีวัด แนวทางการ

ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 
กิจกรรม ดัชนีช้ีวัด

ความสําเร็จ 
(4) การจัดทํา
หลักสูตร
ทองถิ่นดาน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี
ทองถิ่นรวมกับ
สถานศึกษาใน
ทองถิ่น 

-ประสาน สถาบัน 
การศึกษาหรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมกนั
จัดทําหลักสูตร
ทองถิ่นดานศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณี
ทองถิ่นและ
ประสาน
สถานศึกษาใน
ทองถิ่นเพื่อใช
หลักสูตร 
 

  
 

- หลักสูตรศิลปะ
พื้นบาน, หลักสูตร
วัฒนธรรม และ
ประเพณีทองถิ่น 
ฯลฯ 
 

- มีหลักสูตร
ทองถิ่น 

- จํานวน
หลักสูตร
ทองถิ่น 
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4.2   ดานการมีสวนรวม 
ข้ัน 

ตัวช้ีวัด 
แนวทางการ
ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 

กิจกรรม 
ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ 

- จัดกิจกรรมหลกั
ในดานศาสนา ตาม
วันสําคัญของ
ศาสนาโดยประสาน
ผูนําศาสนา/ผูนํา
ชุมชน รวมท้ัง
ประชาชนใน
ทองถิน่ (ดู
รายละเอียด 
ในบทที่ 5) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

- องคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นรวมกับ 
ศาสนสถาน จัดกิจกรรม
หลักทางศาสนาในวัน
สําคัญ เชน การทําบุญ
ตักบาตร เวียนเทียน      
ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา,  
งานวันอาชูรอ,  
งานวันคริสตมาส 

ฯลฯ 

(1) การจัด
กิจกรรมดาน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ 
 จารีตประเพณี 
 ทองถิน่ ท่ีเนน 
 ประชาชนใน 
 ทองถิน่เปน 
 ศูนยกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รวมกันจดั
กิจกรรมดาน
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท่ีสําคัญ
ของทองถิน่โดย
ประสานองคกร
เครอืขาย ผูนํา
ชุมชนรวมทั้ง
ประชาชนใน
ทองถิน่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

- การจัดงานประเพณี
ประจําของทองถิ่น 
เชน งานบุญบั้งไฟ, 
ประเพณีผีตาโขน 

ฯลฯ 
 
 
 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนครัง้ท่ีจัด
แตละกิจกรรม 

- รอยละของ
งบประมาณ/
ทรัพยากรท่ี
ประชาชนใน
ทองถิน่นํามา
สมทบในการจัด
กิจกรรม 
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ข้ัน 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการ
ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 

กิจกรรม 
ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ 

 - การจัดกิจกรรม
เชื่อมความสมัพนัธ 
และความ
สมานฉันทดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม
และจารีตประเพณี
ทองถิน่  

  - การจัดกีฬา ดนตรี
และการละเลน
พื้นบาน, งาน
หัตถกรรม, งาน
สถาปตยกรรม
พื้นบาน 

 

(2) การจัด
กิจกรรมเพือ่
ปลูกฝงจิตสํานึก
ในการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ทองถิ่น 
 
 
 

- การจัดประชุม
อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการใหแก
เยาวชนหรอื
ประชาชนในชุมชน
โดยเชิญผูทรง
ความรู ปราชญ
ชาวบาน นักวิชาการ 
เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และ
ความสํานึกในการ
ท่ีจะอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีของ
ทองถิ่น 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- โครงการสอน
ศาสนาใหแกเยาวชน
และประชาชน 
- โครงการรัก
วัฒนธรรมทองถิ่น  
- โครงการมัคคุเทศก 
รุนจิ๋ว ฯลฯ 
 
 
 
 
 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนครัง้ท่ีจัด
แตละกิจกรรม 

- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 
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ข้ัน 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการ
ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 

กิจกรรม 
ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ 

- ใหชุมชน 
องคกร เครือขาย
และประชาชนมี
สวนรวมในการ
จัดทําแผน 
 

  
 
 
 
 
 

- จัดเวทีประชาคม 
หรือมีชองทางการรับ
ฟงความคิดเห็น             
(ตูหรือเว็บบอรด) จาก
ประชาชนในทองถิ่น 
 

- มีแผนการ
สงเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณี
ทองถิ่น  

 

(3) การจัดทําแผน
การสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม และ 
จารีตประเพณ ี
 ทองถิน่  
 - ใหประชาชนมี

สวนรวมในการ
ติดตามประเมินผล  

  - จัดระบบหรือวธิีการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 

- มีรายงานการ
ประเมินผลตาม
แผน 
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4.3   ดานการสรางเครือขาย 
ข้ัน 

ตัวช้ีวัด 
แนวทางการ
ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 

กิจกรรม 
ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ 

- ประสานงานกับ
ผูนําศาสนาตาง ๆ  
หรอื องคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ อืน่  ๆ
เพื่อจดักิจกรรม
แลกเปลีย่น
ประสบการณ 
การดําเนินชีวิต 
ความรู ดานศาสนาที่
ตนนับถือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ศึกษาดูงาน
ระหวางทองถิ่น 
เชน วัฒนธรรม
สัญจร, ธรรมยาตรา  
 
 
 
 

(1) จัดกจิกรรม 
 แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 ประสบการณดาน 
 ศาสนา ศิลปะ  
 วัฒนธรรม และ 
 จารีตประเพณี 
 ทองถิน่ ระหวาง 
 ทองถิน่ของตน 
 และทองถิ่นอื่น 
 
 
 
 
 
 
 

- ประสานงานกับ
กลุมตาง ๆ หรือ
องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น อืน่ๆ 
เพื่อจัดตั้งเครือขาย
ดานศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ระหวางทองถิน่ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การจัดตั้งกลุม
ดานตาง ๆ  เชน กลุม
หัตถกรรม จิตรกรรม 
สถาปตยกรรม 
ศิลปะการแสดง กีฬา
หรือการละเลน
พื้นบาน  

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

- มีเครือขาย
รวมกับ องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น อื่นๆ 

- รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการที่มี
ความรูเพิ่มข้ึน 
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ข้ัน 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการ
ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 

กิจกรรม 
ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ 

(2) สงเสริมให
สถาบันทางศาสนา 
สถาบันการศึกษา 
ชุมชน สราง 
เครือขายเพื่อ
ปลูกฝง และ
ถายทอดภูมิปญญา 
ประเพณีท่ีดีงาม
ระหวางชุมชน 
 

- จัดใหมีหรือ
สนับสนุนกิจกรรม
การถายทอดความรู
ดานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา และจารีต
ประเพณีระหวาง
ทองถิ่น 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

- การบรรยายจาก
ผูอาวโุสในแตละ
ทองถิ่น, การ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม, 
ถายทอดความรู 
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ฯลฯ 
 

- จํานวนโครงการ 
- จํานวนครัง้ท่ีจัด
แตละกิจกรรม 

- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

 
 
 
 

(3) นําฐานขอมลู
ดานศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีท่ีทองถิน่
ไดรวบรวมขึ้นอยาง
เปนระบบมา
เชื่อมโยงและสราง
เครือขายดาน 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ 
 จารีตประเพณี 
 ทองถิ่นกับ  
 องคกรปกครอง 
 สวนทองถิ่นอืน่ๆ 

- จัดใหมี หรือ
สนับสนุนการสราง
เครือขายฐานขอมูล/
แลกเปลี่ยนขอมูล
ดานศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ระหวางทองถิน่ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การจัดตั้ง
เครอืขายชมรม
อนุรกัษศิลปะ
พื้นบาน, การจัดทํา
ฐานขอมูลเผยแพร
และแลกเปลีย่น
ขอมูลกับทองถิน่
อื่น ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวน
ระเบียนขอมูล 

- จํานวนผูขอใช
ขอมูล 

- จํานวนที่เพิ่มข้ึน
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น ท่ีเขา
รวมเครอืขาย 
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ข้ัน 
ตัวช้ีวัด 

แนวทางการ
ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 

กิจกรรม 
ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ 

(4) สงเสริมกิจกรรม/
โครงการที่เนนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันในเรือ่งองค
ความรูเพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน 

- องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
รวมกับ
สถาบันการศึกษา
หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดําเนนิ
การศึกษาเพื่อ
สงเสริมเครือขาย
ธุรกิจชุมชน 

  
 

- การวิจัย
สมุนไพรและ
การแพทยแผน
ไทย, การ
ทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม, 
โครงการหนึง่
ตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ ฯลฯ 

- จํานวนโครงการ 
- จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

- รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการที่
สามารถนํา
ความรูไป
ประยุกตใชได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 
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4.4   ดานการอยูรวมกันอยางสมานฉันท 
ข้ัน 

ตัวช้ีวัด 
แนวทางการ
ดําเนินการ พื้นฐาน พัฒนา 

กิจกรรม 
ดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จ 

(1) จัดกิจกรรม
รณรงคประชา 
สัมพันธให 
ประชาชนตระหนัก
ถึงคุณคาของการ 
ไวเนื้อเชื่อใจ การ
ประนีประนอม  
การสรางสันติ และ 
 ความสมานสามัคคี 

- จัดใหมี/
สนับสนุน/ประสาน
กับหนวยงานอืน่ใน
การประชาสัมพนัธ
เพื่อสรางความ
สมานฉันท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชาสัมพนัธ 
ตามสื่อตาง  ๆเชน 
การจัดทําปาย, 
ขอความ, เสยีงตาม
สาย, วิทยุชุมชน, 
การเขารวมกิจกรรม
ของศาสนาอืน่ ท่ี
สามารถเขารวมได 
ฯลฯ 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนครัง้ท่ี
เผยแพร 

- จํานวนสือ่ท่ี
เผยแพร 

 
 
 

- การบรรยายหรอื
กิจกรรมที่ใหความรู 
ความเขาใจแก
ประชาชนเพือ่สราง
ความสมานฉนัท 

  - การบรรยายเรือ่ง
ศิลปะพื้นบานหรือ
วัฒนธรรมเพื่อให
ความรูและสราง
ความเขาใจรวมกัน 

(2) จัดกจิกรรมการ 
 ประสานความ 
 รวมมอื และความ 
 เขาใจระหวางกนั 

- จัดใหมี/
สนับสนุน/ประสาน
กับหนวยงานอืน่จัด
กิจกรรมเชือ่มโยง
เครอืขาย เพือ่สราง
และประสานความ
เขาใจ และความ
รวมมอืระหวางกัน 

  - การจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
ความสมานฉันท 
ทําหนาท่ีเช่ือมโยง
เครือขาย, การ
บรรยายเรือ่งศิลปะ
พื้นบาน หรือ
วัฒนธรรมเพือ่ให
ความรูและสราง
ความเขาใจรวมกัน 
ฯลฯ 

- จํานวนกิจกรรม 
- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม 

- มีคณะกรรมการ
เพื่อความ
สมานฉันท ซึง่
มาจากตวัแทน
ของชุมชน 

 


