องคความรูการบริหารจัดการศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดเชียงราย
จัดทําโดย... สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ระเบียบวาระแหงชาติ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
สรางความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน
รวมพลังทุกหนวยงานสงเสริมวัฒนธรรมสายใยชุมชน
เพื่อสังคมอยูเ ย็นเปนสุขอยางยั่งยืน
ที่มาของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
กระทรวงวัฒนธรรมไดจัดตั้ง “ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ในทุกภูมิภาคในป พ.ศ.
๒๕๔๗ เพื่อใหเปนศูนยรวมภูมิปญญาทองถิ่น และสารสนเทศที่จําเปนในการดํารงชีวิต อยางมีคุณภาพของ
สมาชิกในชุมชน ตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๙ ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจัดตั้ง “ศูนยบูรณาการ
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ไดพิจารณาใหมีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน
ใหม โดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการดําเนินงานจากโครงการจัดตั้ง “ศูนย” เปนการสงเสริมการดําเนินงาน
“โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน” หลังจากนัน้ ไดนําเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เปน
ระเบียบวาระแหงชาติ มุงเนนใหมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมหนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
และหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนภายนอก เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนจาก
ทุกภาคสวนของสังคม ที่สอดคลองกับ ๖ องคประกอบหลักของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ไดแก
คลังสมองภูมิปญญาทองถิ่น การสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ลานวัฒนธรรม หองสมุดชุมชน และพิพธิ ภัณฑพนื้ บาน
แนวความคิดในการดําเนินงาน
๑.การสรางสังคมแหงการเรียนรู การสรางความเขมแข็ง ทางวัฒนธรรมใหแกคนในชุมชน
ในการปลูกฝงความเปนไทย และวิถีชีวิตที่เหมาะสม จําเปนอยางยิ่งที่ประชาชน จะตองไดรับโอกาสในการ
เข า ถึ ง ข อ มู ล การเข า ร ว มกิ จ กรรมในชุ ม ชน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในการ แลกเปลี่ ย น เรี ย นรู คุ ณ ค า ทาง
วัฒนธรรม เพื่อใหเกิดโอกาสทางการศึกษา วิเคราะห สรางสรรค และ เลือกสรรกอนรับไปประยุกตใช
๒.การเพิ่มคุณคาและมูลคาเพิ่มทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรมของ
สังคมไทยที่ปรากฏอยูในลักษณะตางๆ ไดแก ระบบความเชื่อ ภูมิปญญา วิถีการดําเนินชีวิต วิถีการทํามาหา
กิน โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนตน ดังกลาวมา เปนกลไก การขับเคลื่อนความภาคภูมิใจ ความรักถิ่น รัก
ชาติ ตลอดจนการพิทักษปกปอง และแกปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน ทั้งยังสามารถนําเอาระบบคุณคา
ในภูมิปญญา และมรดกวัฒนธรรมตางๆ เหลานั้นมาพัฒนาผลผลิตในชุมชน ใหเกิดมูลคาเพิ่มอีกดวย

๓.การมีสวนรวมของประชาชน เนนการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชนและองคกรตางๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อสรางจิตสํานึก และความตระหนักตอการรวมคิด รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ และ
รับประโยชนรวมกัน ภายใตการสนับสนุนการดําเนินงานจาก กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของ
๔.การบูรณาการ เนนการบูรณาการทั้งดานความคิด และการปฏิบัติลงสูพื้นที่เปาหมาย
รวมกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลตามโครงการ อยางเปน
รูปธรรม
องคประกอบของโครงการ

๑.ดานคลังสมอง ภูมิปญญาทองถิ่น คือ องคความรูที่เกิดภูมิปญญาทองถิ่น ที่ผานกระบวนการสืบ
ทอดอนุรักษ และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย
เปนการสํารวจและรวบรวม
ภูมิปญญาชาวบาน ปราชญชาวบาน จัดทําทําเนียบประวัติและผลงานของภูมิปญญาทุกสาขาในชุมชนให
เปนระบบ ทั้งในรูปของเอกสาร IT เพื่อใชเปนขอมูลในการสืบคน ศึกษา ใหคําปรึกษา และสัมภาษณแกผูที่
สนใจในชุมชน เปนศูนยประสานงานดานภูมิปญญาชาวบานของชุมชน การประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในโอกาสตาง การสาธิต การแนะนํา เกี่ยวกับภูมิปญญา
ชาวบ าน พิ ธีก รรมท อ งถิ่ น ที่ ถู ก ต อ งเหมาะสม เป น ต น และเป น ฐานข อมู ล หลัก ในการนํ า ไปใชใ ห เ กิ ด
ประโยชนตอชุมชนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ
๒.การสงเสริมอาชีพดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนการสงสเริมกลุมอาชีพเพื่อสรางรายไดแก
ชุมชน มีการกิน ดีอยูดี ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง หรือ การสงเสริมทองถิ่นในการพั ฒนา
ผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมใหแกชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง อาทิ กองทุนหมูบาน ธนาคารขาว/โค/
กระบือ/ปุย กลุมผูเลี้ยงสัตว กลุมสหกรณออมทรัพย กลุมจักสาน/หัตกรรม/ กลุมสงเสริมการทอผาพื้นบาน
การทอผาไหม การทอผามัดหมี่ กลุมแพทยแผนไทย นวดแผนโบราณ กลุมสงเสริมพืชผักสวนครัว รั้วกิน
ได กลุมปลูกยางพารา กลุมปลูกตนยูคาลิปตัส ฯลฯ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เนน
การนําภูมิปญญาชาวบานและกองทุนหมูบานมาสรางาน สรางอาชีพใหกับชุมชนโดยรวม และเปนการสอด
รับกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ อันจะนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนของชุมชน และปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติด
๓.การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เปนการจัด กิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม จริย ธรรม จารี ต
ประเพณี ข องท อ งถิ่ น เพื่ อ บ ม เพาะและถ า ยทอดสู เ ด็ ก เยาวชนและประชาชน อาทิ ศู น ย ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียน นักศึกษา กลุมสงเสริมการปฏิบัติธรรม ชมรมอนุรักษการสวดมนตแบบ
พื้นบาน(สรภัญญะ) การสงเสริมการเขาวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ เพื่อเปนวิทยากรใหความรูแกผูเขารวม
กิจกรรม โดยใชวัด เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหกระบวนการถายทอด คุณคาทางศาสนา
ความเชื่อและวัฒนธรรมตางๆในทองถิ่น เพื่อใหชุมชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม
ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น เกิดความสมานฉันท สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
๔ .ด า นลานวั ฒ นธรรม เป น พื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมสํ า หรั บ จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า น
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาในทองถิ่น และสงเสริมการจัดเวทีประชาคมใหชุมชน เปนการรวบรวมการจัด
กิจกรรมนันทนาการ ที่มุงกอใหเกิดสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ แข็งแรง ภายใตวัฒนธรรมประเพณี
การละเลนของทองถิ่น อาทิ สงเสริมใหมีการเลนดนตรีพื้นบาน สงเสริมใหมีการแสดงพื้นบาน สงเสริม
การละเลนพื้นบาน ตามประเพณี ฯลฯ เพื่อเปนวิทยากรและรับจางงานแสดงตามงานตาง ๆ หรือแสดงตาม
ประเพณีทองถิ่นของหมูบาน ชุมชน การจัดทําวีซีดีเพื่อเผยแพรแกผูสนใจ

๕.พิพิธภัณฑพื้นบาน เปนแหลงรวบรวม และจัดแสดงประวัติศาสตรชุมชน ภูมิปญญาและมรดก
ทางวัฒนธรรมของทองถิ่น อาทิ ประวัติความเปนมาของหมูบาน/ชุมชน บุคคลสําคัญของชมชน วิวัฒนาการ
ของการดํารงชีวิ ต เชนการทํามาหากิน การคมนาคม เครื่ องนุงห ม ที่อยูอาศัย การจํ าลองบาน และการ
ดํารงชีวิตประจําวันของชนกลุมตางๆ ในชุมชน เชน บานไทลื้อ พิพิธภัณฑไทลื้อ ฯลฯ เพื่อเปนวิทยากร
อบรมนักเรียน นักศึกษา หนวยงานที่มาศึกษาดูงาน และประชาชนที่สนใจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ และ
จําหนายผลิตภัณฑภูมิปญญาชาวบาน เพื่อรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมและการแสดงความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรของทองถิ่นและภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
๖.สารสนเทศและหองสมุดชุมชน เปนสถานที่รวบรวมเรื่องราวที่ไดจากการสืบคนและจดบันทึก
เหตุการณสําคัญของชุมชน เปนแหลงคนควาเอกสารขอมูล หนังสือที่มีคุณคา เพื่อบริการในการคนควา
ความรูแกเด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจตลอดเวลา สงเสริมวินัยรักการอาน การศึกษาคนควาหาความรู
ทั้งจากถูมิปญญาในชุมชน ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และในสังคมโลก เปนการกระตุนให
บุคคลชุมชนนําความรูมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น

องคความรู “แนวทางในการบริหารจัดการศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบล”
แบบภาพรวม
๑.ดําเนินการประชุม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยวฒ
ั นธรรมไทยสายใยชุมชนระดับตําบล โดย
เชิญใหครบภาคีเครือขาย ไดแก ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ภูมปิ ญญา องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สวนราชการ ภาคเอกชน จากนัน้ แตงตัง้ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ
และคณะกรรมการดําเนินการ ๖ ดาน/องคประกอบ
๒.ใหคณะกรรมการแตละฝายที่แตงตั้งขึน้ เสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อขับเคลื่อนศูนยฯ ประจําป โดยขอรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสภาวัฒนธรรมตําบล ซึ่งกิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินการนั้น ตองมีวัตถุประสงค
หลัก เพื่อแกปญ
 หาของประชาชนแตละดาน
๓. ควรนําองคความรูที่เกิดจากการจัดกิจกรรมใน ๖ องคประกอบของศูนยมาสังเคราะห เรียบเรียง และ
เผยแพร แกสาธารณชน ใหเกิดประโยชนตอทองถิ่น
๔. ควรจัดประชุม-แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ในกลุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ อยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหรับทราบบทบาทหนาที่ วัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรม/โครงการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สามารถ
ขับเคลื่อนศูนยฯ ไดอยางเขมแข็ง

๕. ควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ /แผนยุทธศาสตรในการบริหารศูนยฯ เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
ใหชัดเจน และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
๖. การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการ
บูรณการในการใชทรัพยากรการทํางานรวมกัน
๗. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ควรใหทุกภาคสวนมีสวนรวม มีการติดตามประเมินผล ใหเปน
ระบบ มีการกําหนดตัวชีว้ ัดของโครงการใหชัดเจน
๘. ควรมีการกําหนดโครงสรางของศูนยฯ ใหชัดเจน ไดแก การแสวงหาภาคีเครือขาย/แนวรวม การสรรหา
คณะกรรมการ การกําหนดบทบาทหนาที่คณะกรรมการ การขับเคลื่อนงาน และการติดตามประเมินผล
๙. พัฒนาการขับเคลื่อนศูนยฯ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก การจัดแสดง การจัดนิทรรศการ
การสาธิต การถายทอด การแลกเปลี่ยน การเชิดชู ยกยอง เปนตน
๑๐. ควรมีการจัดเก็บขอมูล-จัดทําองคความรูของขอมูลภายในศูนยฯ ๖ ดาน เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน
อยางตอสม่ําเสมอ โดยการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่มีประโยชน /จุดเดน ขององคประกอบ ๖ ดาน

จําแนกตามองคประกอบ ๖ ดาน คือ
๑. ดานคลังสมอง Brain Bank ภูมิปญญา
๑.๑ มีการรวบรวมปราชญชาวบาน ภูมปิ ญญาทองถิ่น และผูมีความรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
อยางเปนรูปธรรม เชน รวบรวมไวเปนเอกสาร ตํารา ฯลฯ
๑.๒ ระดมผูมีความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในแตละหมูบ านเขามาเปนคณะกรรมการของ
ศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบล
 ญา
๑.๓ จัดทําโครงการ/กิจกรรมในการสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น ๑๓ สาขา เพื่อจัดทําเอกสารภูมิปญ
ทองถิ่นเพื่อเผยแพรแกสาธารณชน
๑.๔ จัดการประชุมสัมมนา /อบรมเพื่อการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ใหกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
๑.๕ จัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น ๑๓ สาขาในตําบล /จัดทําทําเนียบภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
๑.๖ จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อ ยกยอง เชิดชู ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
๑.๗ เผยแพรขอมูล-องคความรูภูมิปญญา ในรูปแบบที่หลากลาย ไดแก เอกสาร-ตํารา /แผนพับ /
เว็บไซต /สื่อมัลติมิเดีย ตาง ๆ
๒. ดานอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๑ รวบรวม สืบคนขอมูลกลุมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ในพื้นที่ ใหเปนรูปธรรมและเปนระบบ
๒.๒ การจัดเก็บขอมูลกลุมอาชีพ ควรประกอบไปดวย ภาพนิ่ง ของตัวอยาง จําลอง มีการจัดทําทะเบียน
พรอมคําอธิบายประกอบ การนําเสนอขอมูลดวย

๒.๓ เชิญผูรู ดานศิลปะและวัฒนธรรมเขามาเปนผูฝกสอนในศูนยฯ เพื่อขยายเครือขายกลุมอาชีพ
๒.๔ ควรจัดกิจกรรมภายในศูนย หรือสงกลุมอาชีพไปรวมงานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอตลอดป เพื่อ ให
กลุมอาชีพในชุมชนไดมีโอกาส ถายทอด สาธิต จําหนายผลิตภัณฑของกลุม
๒.๕ สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารผลิตของที่ระลึกประจําตําบล เพื่อสืบสานกลุมอาชีพใหคงอยูสืบไป
๓. ดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
๓.๑ ประสานภาคีเครือขายทุกภาคสวน จัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตําบล
๓.๒ จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหแกเยาวชน
ประชาชน เชน โครงการพบการวันพระ โครงการอบรมมารยาทไทย (มีการสาธิตมารยาทไทย) โครงการ
วัฒนธรรมสัญจร โครงการผูสูงวัยใฝธรรมะ(ใหเขาวัดฟงธรรมทุกพระ) โครงการเขาคายพุทธบุตร
โครงการวิถชี ีวิตวิถีพุทธ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ เปนตน
๓.๓ จัดกิจกรรมโดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ไดแก สวนราชการ บาน วัด ผูนาํ ชุมชน
๓.๔ การจัดกิจกรรมอาจทําในรูปแบบฐานการเรียนรู /การแขงขันบรรยายธรรม /การฝกอบรมตาง ๆ
๓.๕ จัดทําโครงการเพื่อสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติ ผูเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรม
จริยธรรม
๔. ดานลานวัฒนธรรม
๔.๑ ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหเยาวชน ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกที่ดี ในดานการละเลน ดนตรี
กีฬา เชน การตั้งวงดนตรีพนื้ เมือง กลองยาว ฟอนเล็บ ในพื้นที่ ฯลฯ
๔.๒ สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบานในงานประเพณี หรือกิจกรรมตาง ๆ ของตําบล
อยางสม่ําเสมอ เชน วงสะลอซอซึง การฟอนสาวไหม ฯลฯ
๔.๓ จัดทําโครงการสืบคนเกี่ยวกับ ศิลปะการแสดงพืน้ บาน เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน
๔.๔ จัดทําโครงการแบบบูรณาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๕ จัดทําเวทีการแสดง สําหรับ การถายทอดศิลปะการแสดงในตําบล ซึ่งรอบ ๆ เวทีกลาง อาจจัดทํา
เปนขวงผลิตภัณฑวัฒนธรรม ขวงเครื่องดนตรีพื้นบาน ขวงการแขงขันกีฬาพื้นบาน เปนตน
๕. ดานศูนยความรูและหองสมุดชุมชน
๕.๑ จัดตัง้ หองสมุดประจําศูนยฯ โดยจัดใหมีบริการ อินเตอรเน็ต ชุมชน ตลอดจนเอกสาร ตํารา
หนังสือ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดคนควาขอมูลตาง ๆ ในศูนยความรู-หองสมุดชุมชน
๕.๒ จัดเก็บ รวบรวมเอกสารดานประวัติศาสตรไวในศูนยฯ เชน พับสา โดยจัดทําทะเบียนคุมไวอยาง
เปนระบบดวย

๕.๓ ควรแตงตั้งผูรับผิดชอบ ศูนย-หองสมุดชุมชน ไวเฉพาะ เนือ่ งจากเปนศูนยกลางในการ
ประสานงานระหวางองคประกอบอื่น ๆ กับบุคคลภายนอก
๕.๔ จัดทําองคความรู ขาวสารกิจกรรม เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธศูนยฯ ตลอดป
๕.๕ จัดทําทะเบียนขอมูล องคความรูตาง ๆ ใหเปนระบบ เพื่อความสะดวกในการบริการใหขอมูลแก
บุคคลหรือหนวยงานที่มาติดตอศูนยฯ
๕.๖ ควรจัดกิจกรรมเชิงรุก เชน การจัดนิทรรศการ-องคความรูเคลื่อนที่ หรือ หองสมุดเคลื่อนที่
๕.๗ ควรจัดตั้งเปนศูนยสารสนเทศภูมิปญ
 ญาของทองถิ่น
๖. ดานพิพิธภัณฑชุมชน
๖.๑ ควรมีการรวบรวม ของใชพื้นบาน เครื่องมือ เครื่องใชโบราณ เพื่อแสดงไวในพิพิธภัณฑ เชน ไถ
คราด อิดปนฝาย พรา กี่ทอผา และรวบรวมสิ่งสําคัญภายในตําบล ของแตละหมูบาน เชน สิ่งที่เคารพนับถือ
สิ่งที่เปนที่มาของชื่อหมูบาน-ตําบล สิ่งของหายากในปจจุบัน ฯลฯ
๖.๒ ควรจัดทําขอมูล ทะเบียนคุม สิ่งของตาง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ ใหเปนระบบฯลฯ
๖.๓ ควรจัดเก็บรวบรวมองคความรูวิถีชีวิความเปนอยูของตําบล เชน ดานการเกษตร ดานความเชื่อ
ดานการประมง ไวในพิพิธภัณฑ อาจทําเปนแบบจําลองวิถีชีวิต เพื่อใหสื่อความหมายไดชัดเจนขึ้น
๖.๔ ควรจัดหาสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนเอกเทศ มีผูรบั ผิดชอบ-ดูแล โดยเฉพาะ
๖.๕ จัดทําโครงการเพื่อสรางจิตสํานึก ดานการอนุรกั ษ แบบใหทกุ ฝายมีสวนรวม
๖.๖ จัดทําปฏิทิน กิจกรรมของพิพิธภัณฑ ประจําป เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธการทํางานเชิงรุก
๖.๗ จัดแสดงนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธพิพิธภัณฑตลอดป
*********

