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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  CP7 กระบวนการดา้นประวัติศาสตรแ์ละพิพิธภัณฑ์ทหาร 

หน่วยรับผิดชอบ  กปศ.ยศ.ทร. 
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need / ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  CP7.2 กระบวนการจัดเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ 
หน่วยรับผิดชอบ แผนกพิพิธภัณฑ์ กองประวัติศำสตร์ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ 
ขั้นที่ ผังกระบวนการ 

 
รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 

ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
1 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบโครงกำรศึกษำอบรม ประชุม 
และสัมมนำฯ ของ ทร./แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี/นโยบำยของผู้บังคับบัญชำ 

1  หน.พิพิธภัณฑ์ 
กปศ.ยศ.ทร. 

2 
 
 
 
 
 

 จัดท ำรำยละเอียดและแนวทำงในกำร 
จัดแสดงนิทรรศกำรพิพิธภัณฑ์ทหำร 
- แสวงหำ รวบรวม 
- ซ่อมบ ำรุง รักษำ 
- จัดแสดงนิทรรศกำร 

5 พ.ร.บ.โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติ พ.ศ.2504 แก้ไข
เพิม่เติม พ.ศ.2535 

หน.พิพิธภัณฑ์ 
กปศ.ยศ.ทร. 
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 บันทึกขอรับกำรสนับสนุนวัตถุ และ
ยุทโธปกรณ์ที่หน่วยต่ำง ๆ ปลดระวำง
ประจ ำกำรแล้ว 
 

1 
 
 

พ.ร.บ.โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติ พ.ศ.2504 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2535 

หน.พิพิธภัณฑ์ 
กปศ.ยศ.ทร. 

จัดท ำแผนงำนและแนวทำงในกำรจัด 
แสดงพิพิธภัณฑ์ทหำร 

บันทึกขอรับกำรสนับสนุนวัตถุพิพิธภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ทร. 

A 
โครงกำรศึกษำอบรม ประชุม และสัมมนำฯ 

ของ ทร./แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/
นโยบำยของผู้บังคับบัญชำ 
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จก.ยศ.ทร. 

 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 บันทึกเสนอ ทร. ขออนุมัตนิ ำวัตถุ หรือ
ยุทโธปกรณ์ มำจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
 

5  กปศ.ยศ.ทร 

5 
 
 
 
 
 

 จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 5   

6 
 
 
 
 

 1. รับมอบ ตรวจสอบ และจ ำแนกประเภท
ของวัตถุพิพิธภัณฑ์ 
2. ศึกษำ และค้นคว้ำประวัติวัตถุพิพิธภัณฑ์ 
 

30 พ.ร.บ.โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติ พ.ศ.2504 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 

หน.พิพิธภัณฑ์ 
กปศ.ยศ.ทร. 
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 1. ประสำนหน่วยเทคนิค ประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำย  
2. ด ำเนินกำรอนุรักษว์ัตถุพิพิธภัณฑ์ 
 

30 1. พ.ร.บ.โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติ พ.ศ.2504  
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 

หน.พิพิธภัณฑ์ 
กปศ.ยศ.ทร. 

 

รับมอบ ตรวจสอบ จ ำแนกประเภท และ
ศึกษำควำมเป็นมำของวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

อนุรักษวั์ตถุพิพิธภัณฑ ์

จัดท ำบันทึกเสนอขออนุมัติน ำวัตถ ุหรือ
ยุทโธปกรณ์ มำจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

 
 
 
 

   2. ข้อตกลงควำมร่วมมือ
ระหว่ำง ทร. กับ สพร. 
เมื่อ 14 มี.ค.2559 
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 1. บันทึกข้อมูลประวัติ ลักษณะวัตถุ และ
บันทึกภำพวัตถุ 
2. บันทึกเลขทะเบียนวัตถุ 
3. น ำข้อมูลเข้ำระบบฐำนข้อมูล 

5 พ.ร.บ.โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติ พ.ศ.2504 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 

หน.พิพิธภัณฑ์ 
กปศ.ยศ.ทร. 
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 ผบ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 
 

5  หน.พิพิธภัณฑ์ 
กปศ.ยศ.ทร. 

10 
 
 
 
 

 น ำวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จัดเก็บ
รักษำและแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ 

3  หน.พิพิธภัณฑ์ 
กปศ.ยศ.ทร. 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อรักษำควำมปลอดภัย 
และดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
วัตถุพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ทหำรเรือ 

ตลอดเวลำ 1. ปฏิบัติตำมระเบียบ 
ทร.ว่ำด้วยกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย 
2. ระเบียบ ทร.ว่ำด้วย
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับ
อัคคีภัย 
 

หน.พิพิธภัณฑ์ 
กปศ.ยศ.ทร. 

จัดท ำบันทึกเสนอ ทร. ขออนุมัติ 
ขึ้นทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

ผบ.ยศ.ทร. 

ไมอ่นุมัติ 

อนุมัติ 

B 
รักษำควำมปลอดภัยและดูแลรักษำควำมสะอำด
เรียบร้อยของวัตถุพิพิธภัณฑ์/นิทรรศกำร/อำคำร

สถำนที่/ระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ 
 

บันทึกอนุมัติขึ้นทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์
และจัดเก็บรักษำไว้ในพิพิธภัณฑ์ 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

 
 
 
 

   3. คู่มือแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย กปศ.
ยศ.ทร. พ.ศ.2559 

 

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) 87    

 
Link คู่มือปฏิบัติงาน 
47-EDU-WM-CP7.2 กระบวนการจัดเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์  

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/47-wm-cp7.2.pdf

