
คู่มือมาตรฐานการบริการสาธารณะประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
    ด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพชีวิต (๑๓ มาตรฐาน) 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค/ 
ข้อเสนอแนะ 

๑ มาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๑.๑ การจัดตั้ง/ย้ายรวม/ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการจัดตั้งศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็แห่ง
ใหม่ หรือย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยด าเนินการถูกต้องตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่และเมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วได้มีการรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
หรือไม ่
 ๑.๒ การรับเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กที่มีอายุ ๒-๕ ปี เป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 
๑.๓ การเปิด/ปิด/ ภาคเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเปิดภาคเรียนตลอดปีหรือไม่ อย่างไร หากมี
ปิดภาคเรียนปิดกี่วันใน ๑ ปี งบประมาณ และเหตุผลในการปิดภาค
เรียน 
 ๑.๔ การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนส าหรับเด็ก 
       ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็มีการจัดบรกิารสง่เสริมสนับสนุนให้แก่เดก็
ตามรายการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ
ค่าจัดกาเรียนการสอน หรือไม่ อย่างไร และมีบริการใดที่สนับสนุนให้
เด็กนอกเหนือจากที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  

-๒- 

http://www.tongpidlocal.go.th/main/files/014_5.docx


 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
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  ๑.๕ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือไม่ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้มีบทบาทในการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่ อย่างไร 
๑.๖ การจัดหาสื่อ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนฯ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียน การสอน ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ 

  

  มาตรฐานที่ ๒ ด้านบุคลากร 
๒.๑ การก าหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอัตราส่วนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
พอเพียงต่อจ านวนเด็กเป็นไปตามสัดส่วนในมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 
๒.๒ การพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 
๒.๓ การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้การจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมีคุณภาพหรือไม่
อย่างไร 

  

-๓- 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
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  มาตรฐานที่ ๓ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๓.๑ ด้านอาคาร สถานที่ 
        ศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็มีท่ีตั้ง รูปแบบอาคาร และพ้ืนทีใ่ช้สอยอ่ืน ๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีค านึงถึงความ
มั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมปลอดภัยแก่เด็กเล็ก หรือไม่ อย่างไร 
๓.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย หรือไม่ อย่างไร 
๓.๓ ด้านความปลอดภัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการปูองกันความปลอดภัย และมีมาตรการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก 
หรือไม่ อย่างไร  

  

  มาตรฐานที่ ๔ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   ๔.๑ การประกันคุณภาพภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้มาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติเป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายใน และได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( Self Assessment Report : 
SAR)หรือไม่ อย่างไร 
๔.๒ หลักสูตรสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากครอบครัว ชุมชน 
สถาบันศาสนา องค์กรรัฐและเอกชน หรือไม่ อย่างไร (เช่น มีการจัดท าโครงการ
ร่วมกัน) 

  

-๔- 
 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
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  กับครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ด้านวิชาการจากปราชญ์ชาวบ้านหรือหน่วยงาน
ภายนอกและหรือมีการร่วมระดมทรัพยากรและงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น) 
 

  

  มาตรฐานที่ ๖ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    การสร้างเครือข่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีการก าหนดแนวทางขับ
เคลื่อนที่เป็นรูปธรรมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ หรือไม่ อย่างไร 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒ มาตรฐานการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามมาตรฐานต่อไปนี้ หรือไม่ อย่างไร 
๑. มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
จัดให้มีบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ เช่น ให้ค าแนะน าปรึกษา 
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ผู้สูงอายุ         การ
จัดโครงการฝึกอบรมแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน 

  

๒.มาตรฐานด้านรายได้ 
จัดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ การให้การ
ช่วยเหลือค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม และการให้ทุนประกอบอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ 

  

๓.มาตรฐานด้านที่พักอาศัย 
จัดหาหรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้บริการเครื่องนุ่งห่มและท่ีพักอาศัยแก่
ผู้สูงอายุที่พ่ึงตนเองไม่ได้ และบริการครอบครัวอุปการะแก่ผู้สูงอายุ                           
ที่อยู่คนเดียว และไร้ที่พ่ึง 

  

๔. มาตรฐานด้านนันทนาการ 
จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการในวันส าคัญ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ สโมสร
ผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ และทัศนศึกษานอกสถานที่ 

  

๕. มาตรฐานด้านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง  
จัดให้มีศูนย์บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการ
สาธารณะ บริการหน่วยเคลื่อนที่ส าหรับผู้สูงอายุ บ้านพักฉุกเฉิน ศาสนกิจ และ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น  

  

๖. มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 
จัดให้มีบริการชุมชนเคลื่อนที่ จัดให้มีบริการกิจกรรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที ่

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๓ มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดส าคัญของมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ต่อไปนี้ หรือไม่ 
 ๑. การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสนใจ                   
กลุ่มเสวนา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม การเข้าค่ายกิจกรรม ประสบการณ์
กลุ่มอาชีพ และการเข้าค่ายกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 
๒. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  เช่น ห้องสมุดต่าง ๆ เครือข่ายการเรียนรู้ สื่อมวลชน                 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน สื่อพ้ืนบ้าน และครอบครัว  
 ๓. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประเภทต่าง ๆ เช่น  มีกระบวนการเรียนรู้ในวิถีของชุมชน
หรือไม่ เช่น ห้องแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน 
ห้องเรียนรู้กลุ่มอาชีพชุมชน ร้านค้าชุมชน ลานกิจกรรมชุมชน ห้องสมุดชุมชน 
๔. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
     (๑) มีการบริหารจัดการถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
     (๒) มีคณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
     (๓) มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการให้บริการ  
     (๔) มีท าเลที่ตั้งและอาคารสถานที่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ฯลฯ 
๕. ห้องสมุดประชาชน  
    (๑) มีการบริหารจัดการถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
    (๒) มีบุคลากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานห้องสมุดประชาชนอย่างเพียงพอ 
    (๓) มีวัสดุสารนิเทศท่ีจ าเป็นในการให้บริการ 
    (๔) มีท าเลที่ตั้งและอาคารสถานที่เป็นไปตามมาตรฐาน ฯลฯ 
 

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๔ มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามมาตรฐานต่อไปนี้อย่างไร 
๑. มาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ลักษณะที่พึงประสงค์ :มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการผู้ใช้ โดยสอดคล้อง
กับความต้องการและมีจ านวนในสัดส่วนที่เพียงพอกับประชากรในชุมชน 

  

๒. มาตรฐานรูปแบบการสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ลักษณะที่พึงประสงค์ : มีการก าหนดมาตรฐานรูปแบบการสร้าง           
โดยมีองค์ประกอบส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง เช่น งานทั่วไป, งาน Hardscape, 
งานอาคาร, งานระบบ, งาน Soft cape, งาน Furniture 

  

๓. มาตรฐานการจัดกิจกรรมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ลักษณะที่พึงประสงค์ : มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพักผ่อนหย่อนใจและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ประชาชน
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  

๔. มาตรฐานการจัดการด้านบุคลากรของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ลักษณะที่พึงประสงค์ : บุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลสถานที่พักผ่อน             
หย่อนใจ มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริหาร
จัดการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและมีจ านวนเพียงพอ 

  

๕. มาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
ลักษณะที่พึงประสงค์ : ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมใน
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมไปถึงการพัฒนาและการดูแลสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

  

๖. มาตรฐานการประเมินและติดตามผล 
ลักษณะที่พึงประสงค์ : มีการจัดระบบการประเมินผลการเนินงานของ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๕ มาตรฐานการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการในประเด็นการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 
๑. การบริหารจัดการ งบประมาณ และการมีส่วนร่วม มีการจัดโครงสร้างและ              
การบริหารงานอย่างเป็นระบบแบบแผน และส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม การแสดงออก
ของเด็กและเยาวชน เช่น มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผน ด าเนินงาน  
กิจกรรมที่มีต่อเด็กและเยาวชนสัดส่วนงบประมาณ การลงทุนในโครงกา รต่างๆการจัด
ประชุมสัมมนากิจกรรมภาคสังคม บริการสาธารณะการมี ส่วนร่วม ปัญหาและสถาน
การณ์ สิทธิเด็ก เป็นต้น 
๒. สุขภาพอนามัย ความแข็งแรง และการออกก าลังกาย:เด็กและเยาวชน มีการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพมีการปูองกันและลดอัตราการสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่น ๑๕ ปี ขึ้น
ไป ฯลฯ เด็กและเยาวชนมี โภชนาการ ส่วนสูง น้ าหนักการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล
และสุขภาพจิตที่ดีเป็นต้น 
๓. ด้านการศึกษา:เด็กก่อนวัยเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ ๙๐ เด็กอายุ     ๗ - 
๑๕ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับร้อยละ ๑๐๐ ฯลฯ ความพร้อมของครูผู้สอนต่
อจ านวนเด็กจ านวนโรงเรียนการศึกษาต่อ ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ คอมพิวเตอร์
งบประมาณการลงทุนทางการศึกษา เป็นต้น มีความพร้อม 
๔. ด้านสังคม : ไม่มีเด็กถูกทอดทิ้ง ลดอัตราการใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน           
มีการการจัดระเบียบพ้ืนที่ส าหรับเด็ก สังคมกลุ่มเพ่ือน ปูองกันไม่ให้เกิด ความผิดทาง
เพศ ยาเสพติดอบายมุขต่าง ๆ 
 
 

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๖ มาตรฐานการพัฒนาและ
สงเคราะห์ผู้พิการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรฐานการด าเนินงาน
ต่อไปนี้ หรือไม่ อย่างไร  
 
๑. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาวะทั้งร่างการจิตใจของผู้พิการ 
 
 

  

 
๒. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพ                  
เพ่ิมรายได้ของผู้พิการในการเลี้ยงดูตนเองอย่างเพียงพอ  
 
 
 

  

 
๓. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านการส่งเสริมการศึกษา การขจัดความไม่รู้หนังสือของ
ผู้พิการ 

  

 
 

-๒- 
 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

   
    ๔. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านการจัดที่อยู่อาศัยเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีและเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกัน 
 
 

  

 
   ๕. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการส่งเสริมผู้พิการอยู่รวมในสังคมอย่างบูรณาการ                  
เท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี การส่งเสริมการตระหนักรู้ และสร้างเสริมเจตคติความเข้าใจ
เชิงสร้างสรรค์ของสาธารณะต่อผู้บริหาร 
 
 
 

  

 
   ๖. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง และการ
ตระหนักรู้สิทธิหน้าที่ของผู้พิการในฐานะพลเมืองของประเทศ 

  

 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๗ มาตรฐานงาน 
สาธารณสุขมูลฐาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานโดยแบ่ง
ออกเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑.มาตรฐานและตัวชี้วัดด้านกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน เน้น
กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
       ๑.๑. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของคนในชุมชน/หมู่บ้าน 
       ๑.๒ การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของ
ชุมชน/หมู่บ้าน 
       ๑.๓ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) 
 

  

๒. ด้านองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ๑๔ องค์ประกอบ  ได้แก่ 
การสุขศึกษา, โภชนาการ, การจัดหาน้ าสะอาด และการสุขาภิบาล, การเฝูา
ระวังโรคประจ าถ่ิน, การสร้างภูมิคุ้มกัน, การรักษาพยาบาลง่าย ๆ, การจัดหา
ยาที่จ าเป็นในหมู่บ้าน, การปูองกันและควบคุมอุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อ, การ
อนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ฯลฯ  
 
 
 

  

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๘ มาตรฐานการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ในมาตรฐานหลัก 
๓ ด้าน ดังต่อไปนี้หรือไม่ 
๑. มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา : ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/
ความรู้ ความสามารถ เข้ากับชุมชนได้ดี มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ                                    
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ฯลฯ   
 

  

๒. มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา : มีการจัดองค์กรโครงสร้าง
ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฯลฯ  
 
 
 

  

๓. มาตรฐานด้านผลผลิต (ผู้เรียน) : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ี พึงประสงค์ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญานมีความคิดสร้างสรรค์ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน์ ฯลฯ   
 
 
 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๙ มาตรฐานการส่งเสริม              
การพัฒนาสตรี 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดส่งเสริม                 
การพัฒนาสตรี ดังต่อไปนี้ 
๑. ด้านการบริหารจัดการ : มีคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบงานด้านสตรี เด็ก และเยาวชน มีเจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวกับการ
พัฒนาสตรี    

  

๒. ด้านสุขภาพอนามัย : มีระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุขภาพ มีการส่งเสริมให้สตรี
สามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  

  

๓. ด้านการศึกษาการเรียนรู้ :มีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  

๔.ด้านเศรษฐกิจ :ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการท างานของสตรี                          
โอกาสในการท างานของสตรี 

  

๕. ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี :จิตส านึกเจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรม สิทธิความเสมอภาคของหญิงชาย 
 

  

๖. ด้านการจัดการทรัพยากร :มีความสามารถในการควบคุมทรัพยากร ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

  

 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑๐ มาตรฐานการพัฒนา      
การด าเนินงานด้านเอดส์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามมาตรฐานการพัฒนาการด าเนินงาน
ด้านเอดส์ในประเด็นต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 
๑. การให้ความส าคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องโรคเอดส์
โดยเฉพาะวิธีการปูองกัน และการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกจิตส านึกให้
ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและความรุนแรง
ของปัญหา ตลอดจนผลกระทบเพื่อทุกฝุายจะได้ร่วมมือปูองกันและแก้ไขปัญหา
เมื่อประสบผลกระทบจากโรคเอดส์  

  

   ๒. การบริหารจัดการทางการแพทย์การสาธารณสุขและสังคมจิตวิทยา รวมไป
ถึงมาตรการทางสังคมโดยชุมชน ซึ่งเป็นการด าเนินงานในขั้นตอนที่ได้เกิดปัญหา
ขึ้นแล้ว ที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาระบบดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ปุวยเอดส์ หาทางยืดอายุ
ของผู้ติดเชื้อให้ด ารงชีวิตต่อไปได้อย่างยาวนานที่สุดและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนใน
สังคมได้ รวมทั้งการให้บริการปรึกษาและการดูแลทางด้านจิตใจแก่ผู้ปุวยเอดส์  

  

   ๓. การเร่งพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพทางการแพทย์ การส่งเสริมการพัฒนา               
ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน 
 

  

๔.การใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  
 
 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑๑ มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแนวทางการจัดท ามาตรฐาน                  
การส่งเสริมกีฬาดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
๑.ด้านสถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา และสวนสุขภาพ :ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
สนามกีฬากลางแจ้ง สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ ฯลฯ 
 

  

๒. ด้านอุปกรณ์กีฬา อาคารและสถานที่ :อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การ                 
ออกก าลังกาย สถานที่เก็บอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การออกก าลังกาย สถานที่                
เก็บอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก าลังกาย สถานที่ท าการเพ่ือการติดต่อ
ประสานงานด้านกิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกาย 
 

  

๓. ด้านบุคลากร :มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือพนักงาน หรืออาสาสมัคร  ด้าน
การส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย ซึ่งสามารถให้ค าแนะน าหรือจัดกิจกรรมเป็น
ประจ าและต่อเนื่อง 
 

  

๔. ด้านการบริหารจัดการ :การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและการออก              
ก าลังกาย 
 

  

๕. ด้านการจัดกิจกรรม :การจัดให้มีการประกวดแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมวัฒนธรรม
ของชุมชน 
 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑๒ มาตรฐานการจัดการ          
ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยตามแนวทางของ
มาตรฐานและเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ อย่างไร 
๑. มาตรฐานการปรับปรุงชุมชนแออัด :การปรับปรุงในที่ดินเดิม การจัดหา                 
ที่อยู่อาศัยใหม่ 

  

๒. มาตรฐานเกี่ยวกับขนาดของชุมชนและสัดส่วนการใช้ที่ดิน : พิจารณาการใช้เกณฑ์
ขั้นต่ าเรื่องขนาดของชุมชน และสัดส่วนการใช้ที่ดิน 
 

  

 ๓. มาตรฐานองค์ประกอบภายในชุมชน :หน่วยพักอาศัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
 

  

๔. มาตรฐานที่อยู่อาศัย : หน่วยพักอาศัย ประกอบด้วย ส่วนนอน ส่วนอเนกประสงค์ 
ส่วนห้องน้ า – ส้วม – ซักล้าง 
 

  

๕. การบริหารจัดการชุมชน :การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของชุมชน 
 
 

  

๖. การจัดการบริการสาธารณะ :ความครบถ้วนสมบูรณ์ของบริการสาธารณะ,              
การจัดบริการสาธารณที่เพียงพอ, การตรวจสอบการดูแลรักษา และการติดตาม
ประเมินผล 
 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑๓ มาตรฐานการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

  ๑. มาตรฐานด้านการเสริมสร้างศักยภาพและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของผู้บริโภค :สนับสนุนหรือจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริโภค 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการสนับสนุนหรือจัดให้มีการให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิของผู้บริโภคโดยใช้วิธีการต่าง ๆเช่น การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ  

  

๒. มาตรฐานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค :ด าเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค 
           - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
คุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ แผ่นพับ เสียงตามสาย 

  

๓. มาตรฐานด้านการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจช่ังตวงวัด :การจัดให้มีการ
ด าเนินการออกปฏิบัติงานส ารวจตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ 
- นายตรวจชั่งตวงวัดเข้าส ารวจตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อโดยต้อง
ปฏิบัติตามพะระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒  
 

  

 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
๒. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (๑๐ มาตรฐาน) 

(หมายเหตุ : มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ยุบรวมกับมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย) 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑ มาตรฐานการปูองกัน
อุบัติภัยทางถนน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรการปูองกันอุบัติภัยทางถนนดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
๑. มาตรการด้านคน: การให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการปูองกันอุบัติภัยทาง
ถนนอย่างถูกต้อง 

  

๒. มาตรการด้านการบ าบัดรักษา : การจัดให้มีอาสาสมัครปูองกันภัย เพื่อช่วยเหลือ ผู้
ประสบอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที 
 

  

๓. มาตรการด้านระบบข้อมูล : จัดท าข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จ านวนผู้เสียชีวิต 
ผู้บาดเจ็บ 
 

  

๔. มาตรการด้านรถ : รณรงค์ให้ผู้ใช้รถตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง 
 
 

  

๕. มาตรการด้านถนน :ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยเฉพาะจุด
ที่เสี่ยงอันตราย หรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
 

  

๖. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ :จัดท าหนังสือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบ เช่น แผ่นพับ ปูายประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ควบคุมจราจร 
 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๒ มาตรฐานการประกอบ
น้ ามันเชื้อเพลิง 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามมาตรฐานการประกอบน้ ามันเชื้อเพลิง 
ส าหรับกิจการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงประเภทที่ ๑ , ๒, และ ๓ ดังนี้ 

   ๑. การตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ ๑ ได้แก่ ร้านค้าย่อยที่ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินการได้ทันทีแต่สามารถเก็บน้ ามันในจ านวนที่จ ากัดเชื้อเพลิงในจ านวน            
ที่จ ากัด 
 

  

   ๒. การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ ๒ ได้แก่
โรงงานขนาดเล็ก หรือสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเพ่ือการเกษตร, ปั๊มถังลอยดีเซลริมทาง
ขนาดเล็ก, ปั๊มหลอดแก้วมือหมุน และสถานีบริการทางน้ าขนาดเล็ก 
 
 

  

   ๓. การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตรากิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ได้แก่ สถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงบนถนนใหญ่, สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็กในซอย,                   
ปั๊มถังลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ่ และสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงทางน้ าขนาดใหญ่          
เก็บน้ ามันดีเซลหรือน้ ามันเบนซิน 
 
 
 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๓ มาตรฐานการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพ่ือระดมทรัพยากรต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือ            
ผู้ประสบภัย เป็นการรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยตามมาตรฐาน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยดังต่อไปนี้ หรือไม่  

   ๑. มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย 
 

  

   ๒. มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดจากอุทกภัยและโคลนถล่ม 

 

  

   ๓. มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวและ                 
อาคารถล่ม 

  

   ๔. มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดจากภัยแล้ง 

 

  

   ๕. มาตรฐานการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดจากอากาศหนาว 

 

  

 
 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๔ มาตรฐานการทะเบียน          
และอนุญาต 

 
 
 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการทะเบียนและอนุญาตในเรื่องใดบ้าง  
 

  

 
 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการตามข้ันตอนการทะเบียนและอนุญาต  
 
 
 

  

 
 
 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายหรือไม่  
 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๕ มาตรฐานด้าน                         
การเปรียบเทียบปรับ 

    การก าหนดมาตรฐานบุคลากรท าหน้าที่ในการเปรียบเทียบคดีก าหนดค่าปรับ                
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเปรียบเทียบคดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการ
ตามแนวทางต่อไปนี้ หรือไม่     
๑. การออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ :โดยทั่วไปนั้น ผู้มีอ านาจด าเนินการในการควบคุม
และบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายระบุไว้จะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายประกาศ  
 

  

๒. การอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง :เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้             
ความเข้าใจในหลายด้าน จึงจ าเป็นต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่เหล่านี้เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ตัวกฎหมายแม่บทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้ 
(ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ                    
ที่เก่ียวข้อง) รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งในกรณีที่ท้องถิ่นมีอ านาจในการเปรียบคดี
และกรณีที่ต้องส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจอื่นในการเปรียบเทียบคดีอัตราค่าปรับแบบพิมพ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ 
 

  

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๖ มาตรฐานหอกระจายข่าว     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานหอกระจายข่าว               
ตามแนวทางดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
๑. การปรับปรุงมาตรฐานด้านเทคนิค หรือด้านวิชาการ เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้าน
เครื่องเสียงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หอกระจายข่าวจึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐาน
ที่เก่ียวกับคุณลักษณะทางเทคนิคหรือทางวิชาการทุก ๓ –  ๔ ปี เพื่อให้การใช้งานมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการใช้แพร่หลายในขณะนั้น 
 

  

๒. การปรับปรุงมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ประเด็นส าคัญที่ควรมีการปรับปรุง 
คือ มาตรฐานที่เก่ียวกับบุคลากร เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญของทุกโครงการ ส าหรับ
โครงการหอกระจายข่าวในชุมชนบุคคลที่ควรได้รับการพัฒนา                            
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารการด าเนินงานหอกระจายข่าวในหมู่บ้านและชุมชน                      
และผู้ประกาศข่าว 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๗ มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะ     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการห้องน้ าสาธารณะตามมาตรฐานโดยแบ่ง
องค์ประกอบออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้ 
๑. ด้านลักษณะอาคาร  ก าหนดตามกฎกระทรวง ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง                      
ตัวอาคาร ผนังและพ้ืนห้องน้ า 
 

  

๒. ด้านแสงสว่าง  ก าหนดความสว่างตามกฎกระทรวง เพื่อให้เกิดความสะดวก               
ในการใช้บริการห้องน้ า 
 

  

๓. ด้านการระบายอากาศ  ก าหนดการระบายอากาศตามกฎกระทรวง เพื่อให้
สิ่งแวดล้อมภายในห้องน้ าถูกสุขอนามัย  
 

  

๔. ด้านความสะอาด  ก าหนดตามกฎกระทรวงเพ่ือให้ห้องน้ าน่าใช้และ                       
ถูกสุขลักษณะ      
 

  

๕. ด้านน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล ก าหนดตามกฎกระทรวง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
 

  

๖. ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
 

  

 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๘ มาตรฐานหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มาตรฐานด้านการอนุญาตให้จัดตั้งหอพัก 
       องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินไดด้ าเนนิการ ดังนี้ 
       (๑) มีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะอาคาร      
ที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งหอพัก ระเบียบหอพักตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด หรือไม่  
       (๒) มีการจัดท าทะเบียนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งหอพัก หรือไม่ 
       (๓) มีการบันทึกและจ าหน่ายชื่อเจ้าของหอพัก ชื่อหอพักท่ีได้รับอนุญาต                    
ผู้จัดการหอพัก ให้เป็นปัจจุบันเสมอ หรือไม่ 
       (๔) มีการจัดท าส าเนาใบอนุญาตให้ตั้งหอพักได้เป็นหลักฐานอ้างอิงไว้ในที่เปิดเผย
เห็นได้ง่าย หรือไม่ 
       (๕) จัดระบบแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก และใบอนุญาตการเป็น
ผู้จัดการหอพักหรือไม่ 
       (๖) จัดบริการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการหอพักและประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจการหอพักอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ 
       (๗) มีการรายงานข้อมูลทะเบียนหอพัก เจ้าของหอพัก และผู้จัดการหอพักไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่   
๒. มาตรฐานด้านการจัดการหอพัก 
(๑) มีการตรวจสอบติดตามให้ผู้จัดการหอพักจัดท าสมุดทะเบียนผู้พักตามแบบ            
ที่กฎหมายก าหนด หรือไม่ 
      (๒) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
ความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
      (๓) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสุขลักษณะอาคารหอพักและออกตรวจ
หอพัก หรือไม่ 

  

 
-๒-  

 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) มีการก าหนดแผนสืบค้นข้อมูลการด าเนินงานของหอพักท่ียังไม่มีการ                   
ขออนุญาต หรือไม่  

  

๒. มาตรฐานด้านการจัดการหอพัก 
(๑) มีการตรวจสอบติดตามให้ผู้จัดการหอพักจัดท าสมุดทะเบียนผู้พักตามแบบ           
ที่ก าหนดหรือไม่ 
     (๒) มีการให้ค าแนะน าชี้แจงเจ้าของผู้จัดการหอพักเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด หรือไม่ 
     (๓) มีระเบียบหอพัก ปูายชื่อหอพัก หรือไม่   

  

๓. มาตรฐานด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากร และการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
(๑) นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีบัตรประจ าตัว หรือไม่ 
     (๒) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มี              
ความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือไม่ 
     (๓) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสุขลักษณะอาคารหอพักและออกตรวจ
หอพัก หรือไม่ 
     (๔) มีการก าหนดแผนสืบค้นข้อมูลการด าเนินงานของหอพักท่ียังไม่มีการอนุญาต 
หรือไม ่

  

๔. มาตรฐานด้านการส่งเสริมพัฒนาและสร้างเครือข่ายหอพัก 
     (๑) มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างความตระหนักถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการบริหารตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก จัดการหอพักแก่
เจ้าของและผู้จัดการหอพัก ผู้เข้าพัก และประชาชนทั่วไป หรือไม่ 
     (๒) มีการประชุมชี้แจงแก่บุคคลที่ด าเนินกิจการหอพักท่ียังมิได้ด าเนินการขอ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก หรือไม่ 
     (๓) มีการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าของหอพัก และผู้จัดการหอพัก 
หรือไม่   

  

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๙ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
  ๑. มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติของบุคคล/นิติบุคคล
และสถานที่ตั้งสุสาน/ฌาปนสถาน 

  

๒. การขอต่ออายุและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้ง 
๑) มีการตรวจเอกสารและหลักฐานตามแบบ สฌ.๕ และด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน 
     ๒) มีการแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการสุสาน                    
และฌาปนสถาน 
     ๓) จัดระบบแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตจัดตั้ง 
 

  

การด าเนินการขอรับใบอนุญาตด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
    ๑. การขอรับใบอนุญาตด าเนินการมีการตรวจเอกสารประจ าตัวของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตและภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
ตามแบบ สฌ.๓  
    ๒. การขอรับใบอนุญาตและออกใบแทน 
        ๑) มีการตรวจเอกสารและหลักฐานตามแบบ สฌ.๖                        
และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน 
        ๒) มีการแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการสุสาน           
และฌาปนสถาน 
       ๓) จัดระบบแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตด าเนินการ 

  

 
 

-๒- 
 



ที ่ มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก่อสร้างสุสานและฌาปนสถาน 
    ด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมอาคาร ล าดับที่ ๑๐๘                           
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

  

ตัวช้ีวัดเตาเผาศพ 
๑. นอกเขตเทศบาล 
๒. ในเขตเทศบาล 

  

สถานที่เก็บศพและฝังศพ 
๑. ลักษณะโครงสร้างของสถานที่เก็บศพ 
๒. ลักษณะโครงสร้างของสถานที่ฝังศพ 

  

การด าเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
๑. มีการตรวจคุณสมบัติของผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคม ตามแบบ ส.ฌ.๑ และ 
ส.ฌ.๒ รวมทั้งแผนผังที่ตั้งสมาคมพร้อมการตรวจเอกสาร หลักฐาน 
   ๒. หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ                         
สงเคราะห์ 
   ๓. มีงานสถิติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
   ๔. มีงานสถิติสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
   ๕. มีการตรวจสอบกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้านการ
ด าเนินงานและด้านการเงิน 
   ๖. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการทางด้านปฏิบัติงานและ
การเงินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ 
   ๗. มีการประชาสัมพันธ์และค าชี้แจงในการเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เข้าใจง่าย 
   ๘. มีการรายงานผลด าเนินการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็น
ประจ าทุก ๓ เดือน 

  

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑๐ มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์    ๑. การจัดท าฐานข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท า
ฐานข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่โดยการส ารวจโรงฆ่าสัตว์ การออกใบอนุญาต                    
และปรับปรุงเทศบัญญัติเก่ียวกับโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม ครบถ้วนหรือไม่ 
และมีการรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบหรือไม่ 
 
 
 

  

๒. กิจกรรมในการส่งเสริมการด าเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์   
 
 
 
 

  

   ๓. การพัฒนาเพื่อยกระดับท่ีอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับโรงฆ่าสัตว์ 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
๓. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (๑๓ มาตรฐาน) 
ที ่ มาตรฐานการบริการ

สาธารณะ 
ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๑ มาตรฐานถนน ทางเดิน และ

ทางเท้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามมาตรฐานถนน ทางเดินและทาง
เท้า ดังต่อไปนี้ หรือไม่ อย่างไร 
   ๑. การจัดท าทะเบียนถนนเพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานด้านก่อสร้าง บูรณะ 
ขยายและบ ารุงรักษาถนน ทางเดิน และทางเท้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแบบฟอร์ม ที่ก าหนดดังนี้ 
      ๑.๑ แบบฟอร์มทะเบียนถนนเดิม 
      ๑.๒ แบบฟอร์มทะเบียนถนนใหม่    
 

  

๒. การบริหารจัดการก่อสร้างถนน ทางเดิน และทางเท้า ดังนี้ 
       ๒.๑ ศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างถนน ทางเดิน และทางเท้า 
       ๒.๒ ออกแบบถนน ทางเดินและทางเท้า 
       ๒.๓ มาตรฐานการออกแบบถนนเขตเมือง 
       ๒.๔ มาตรฐานการออกแบบถนนนอกเขตเมือง 
       ๒.๕ ขั้นตอนการจัดท าแบบแปลนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๒.๖ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง บูรณะ ขยายและบ ารุงรักษา 
       ๒.๗ การควบคุมงาน 
       ๒.๘ การตรวจรับ/ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง 
       ๒.๙ การก าหนดบุคลากร                           

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการ

สาธารณะ 
ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๒ มาตรฐานทางระบายน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานตามมาตรฐานทางระบายน้ าตาม
แนวทางดังต่อไปนี้หรือไม่ 
๑. การวางแผนรวมและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ :รวบรวมข้อมูล
และศึกษาสภาพปัญหา/ความต้องการของพ้ืนที,่ จัดท าแผนรวมและจัดล าดับ
ความส าคัญ, สรุปแผนงาน/โครงการที่จะศึกษาความเหมาะสมและการประสาน
แผน 
 

  

  ๒. ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบ :หลักการออกแบบทางระบาย
น้ า, ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ออกแบบด้านอุทกวิทยา              ด้านชลศาสตร์
และด้านโครงสร้าง 
 

  

  ๓. ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ทางด้านการก่อสร้าง :ข้อก าหนดทางด้าน
ก่อสร้างให้ยึดถือตามข้อก าหนดของงานก่อสร้างเป็นหลัก 
 
 

  

๔. ข้อก าหนดด้านการบ ารุงรักษา : ต้องมีการวางแผนบ ารุงรักษาทางระบายน้ าเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยวางแผนด าเนินการในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อเป็น
การเตรียมให้ทางระบายน้ าสามารถรับน้ าฝนและระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว 
 

  

 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการ

สาธารณะ 
ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๓ มาตรฐานไฟฟูาสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอน                 
การด าเนินงานในการติดตั้งและให้บริการไฟฟูาสาธารณะตามมาตรฐานต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

๑. มาตรฐานความสว่าง 
 

  

 
๒. รูปแบบการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะตามแนวถนน ทางแยกวงเวียน  

  

 
๓. ระยะห่างระหว่างจุดติดตั้งดวงโคมกับขอบถนนที่สัมพันธ์กับความเร็วของ
ยานพาหนะ 

  

 
๔. ระยะห่างของจุดติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  

  

แนวทางปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. ส ารวจสภาพไฟฟูาสาธารณะ 
๒. ไฟฟูาสาธารณะที่ก าลังจะสร้างหรือติดตั้งใหม่ 
๓. การซ่อมบ ารุงและการจัดเก็บอะไหล่ทั้งในส่วนที่มีอยู่เดิมและท่ีได้  
    ด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งใหม่ 
๔. เครื่องมือวัดในการตรวจสอบและตรวจรับงานติดตั้งใหม่ 
๕. การจัดบุคลากรในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
๖. การรับแจ้งเหตุจากประชาชน 
๗. การปฏิบัติงานซ่อมแซม แก้ไขปัญหาไฟฟูาสาธารณะ 
 

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการ

สาธารณะ 
ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๔ มาตรฐานอ่างเก็บน้ าและ                 

เขื่อนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     อ่างเก็บน้ าและเขื่อนขนาดเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดสร้างขึ้น 
ได้ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ เพ่ือให้การก่อสร้างมีความม่ันคงแข็งแรง สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และประหยัดค่าก่อสร้างหรือไม่ 
     ๑. ควรสร้างเขื่อนในบริเวณท่ีเขื่อนจะมีความยาวน้อยที่สุด 
     ๒. ไม่ควรสร้างบนฐานรากที่เป็นหิน 
     ๓. ไม่ควรสร้างเขื่อนดินบนฐานรากที่มีน้ าพุ ตาน้ า หรือบริเวณที่ดินของลาด
เนินสองฝั่งเคยเลื่อนทลายลง 
     ๔. ควรสร้างเขื่อนให้อยู่ในต าแหน่งสูงเพ่ือสามารถปล่อยน้ าไหลออกจากอ่าง
เก็บน้ าไปพื้นท่ีการเกษตร 
     ๕. ท าเลที่สร้างเข่ือนหรือบริเวณใกล้เคียงจะต้องมีดินที่เหมาะสม 
     ๖. ให้ตรวจสอบว่ามีถนนเข้าไปในพ้ืนที่ก่อสร้างหรือไม่ 
     ๗. ควรพิจารณาต าแหน่งที่ตั้งอาคารระบายน้ าล้นด้วยว่าสภาพ                 
ภูมิประเทศและลักษณะของดินมีความเหมาะสมต่อการก่อสร้างอาคารระบายน้ า
ล้น 
8. ท าเลที่สร้างเข่ือนจะต้องมีพ้ืนที่รับ น้ าฝนเหนือเขื่อนกักเก็บ น้ าได้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้งาน  
9.เขื่อนดินขนาดเล็กจะมีพ้ืนที่เก็บ น้ าจ านวนจ ากัด ไม่ควรสร้างในลุ่ม น้ าที่มีพ้ืนที่
รับน้ าฝนขนาดใหญ่  
10.ควรพิจารณาผิวดิน หรือหินบริเวณพ้ืนอ่างเก็บน้ าด้วยว่าจะมี             น้ ารั่ว
สูญหายไปจากอ่างเก็บน้ ามากหรือน้อยเพียงไร  
11.ในบริเวณอ่างเก็บน้ าจะต้องตัดต้นไม้ออกให้หมดเพ่ือปูองกัน                 น้ า
เน่าเสีย 

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๕ มาตรฐานระบบน้ าสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามแนวทางการจัดท าระบบน้ าสะอาด
ในชุมชนตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
    มาตรฐานที่ ๑ ขั้นตอนก่อนด าเนินการ 
(๑) การก าหนดกรอบแนวทางการจัดท าน้ าสะอาด            ในชุมชน 
                     (๒) การส ารวจและวิเคราะห์ความจ าเป็นหรือความเหมาะสม
ของโครงการในเบื้องต้น 
                     (๓) การทดสอบปริมาณน้ าและการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
                     (๔) การส ารวจเพื่อจัดท าแผนที่หมู่บ้าน 
                     (๕) การก าหนดประเภทระบบประปาหมู่บ้าน 
                     (๖) การส ารวจออกแบบและประมาณราคา 
                     (๗) การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  

มาตรฐานที่ ๒ ขั้นตอนขณะด าเนินการ 
                     (๑) ด้านการก่อสร้างและวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 
                     (๒) ด้านบุคลากร 
                     (๓) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  

มาตรฐานที่ ๓ ขั้นตอนหลังด าเนินการ 
(๑) แนวทางการบริหารกิจการประปา 
                     (๒) แนวทางการจ่ายน้ า 
                     (๓) แนวทางการจ าหน่ายน้ า 
                     (๔) การบ ารุงรักษา 
                     (๕) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๖ มาตรฐานการก่อสร้าง 
บูรณะและบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ า                       
ได้ตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
   ๑. ประเภทแหล่งน้ าขนาดเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แหล่งน้ า
ที่เกิดจากธรรมชาติและแหล่งน้ าที่เกิดจากการพัฒนาหรือการสร้างของมนุษย์ 
       ๑.๑ สระเก็บน้ า 
       ๑.๒ หนองน้ าและบึงธรรมชาติ 
       ๑.๓ ฝายทดน้ าขนาดเล็ก   
 

  

   ๒. การวางแผนการก่อสร้าง บูรณะ และการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
       ๒.๑ การก าหนดพื้นที่ได้รับประโยชน์ 
       ๒.๒ การค านวณปริมาณความต้องการใช้น้ า 
       ๒.๓ การประเมินปริมาณน้ าต้นทุน 
       ๒.๔ การศึกษาและก าหนดรูปแบบลักษณะโครงการเบื้องต้น 

  

   ๓. แนวทางการปฏิบัติและข้ันตอนการด าเนินงาน 
       ๓.๑ ศึกษาความเหมาะสม หรือความเป็นไปได้ของโครงการ 
       ๓.๒ การส ารวจออกแบบ และประมาณราคา 
       ๓.๓ การด าเนินการก่อสร้าง 
       ๓.๔ อัตราก าลังบุคลากร 
       ๓.๕ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารโครงการ 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๗ มาตรฐานการควบคุมอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑. มาตรฐานด้านการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
      - เมื่อมีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือไม่ หากมีการด าเนินการ                    
ได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่มาตรฐานการควบคุมอาคารหรือไม่ 

  

๒. มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร 
เมื่อมีการด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างฯ หรือไม่ หากมี
การด าเนินการได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่มาตรฐานการควบคุมอาคารหรือไม่ 

  

๓. มาตรฐานการควบคุมการใช้อาคาร 
     - ในกรณีที่การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็น
อาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕                         
(พ.ศ. ๒๕๒๗) เมื่อได้รับอนุญาตและด าเนินการเสร็จแล้ว ก่อนที่จะเข้าใช้พื้นที่ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อด าเนินการตรวจสอบและออกใบรับรอง
โดยการออกใบรับรองนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจสอบเอกสารนหลักฐานและ
การด าเนินการของอาคารว่าเป็นได้ตามท่ีได้รับอนุญาตหรือไม่ 
    - ในกรณีที่อาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ และกฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารที่
ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ                    
ด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมเพื่อท าการตรวจสอบสภาพอาคาร
และรายงานผลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับรายงานแล้วต้อง
พิจารณาผลการตรวจสอบอาคารและพิจารณาออกใบอนุญาตรับรองการตรวจสอบ
สภาพอาคารหรือมีค าสั่งตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖๕ ทวิ แล้วอแต่กรณี 

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๘ มาตรฐานการวางผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑. ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวม 
กรณีด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 

  

๒. ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวม 
การแก้ไขผังเมืองรวม กรณีด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๙ มาตรฐานการบริหารจัดการ 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ครอบคลุม
การด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

     ๑. การจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร    
 

  

 
     ๒. การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม  
 
 

  

 
     ๓. การตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า  
 

  

 
     ๔. การจัดเก็บค่ากระแสไฟฟูาในการสูบน้ า  
 
 

  

 
     ๕. การจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม  
 
 

  

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑๐ มาตรฐานสะพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก่อสร้างสะพาน ทั้งงานก่อสร้างสะพานขึ้น
ใหม่และงานบูรณะสะพานเดิมที่มีอยู่ตามมาตรฐานดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 
    ๑. การด าเนินงานส ารวจและออกแบบ 
 

  

 
    ๒. การเลือกต าแหน่งที่จะก่อสร้าง  
 

  

 
    ๓. การส ารวจพื้นที่ 
 

  

 
    ๔. องค์ประกอบของสะพาน 
 

  

 
    ๕. การออกแบบและคัดเลือกรูปแบบสะพาน 
 

  

 
    ๖. การประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 

  

 
    ๗. การจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างสะพาน  

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑๑ มาตรฐานการบริหารงาน
ระบบไฟฟูาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีด าเนินการจัดหาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

   ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจความต้องการใช้ไฟฟูาของประชาชน          
ในท้องถิ่น 

 

  

   ๒. ศึกษาความเหมาะสมในกรเลือกรูปแบบระบบฯ ที่ต้องการ 

 

 

  

   ๓. ด าเนินการติดตั้งระบบฯ การด าเนินการติดตั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาผู้ติดตั้งระบบฯ ให้ประสานงานกับการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 

 

  

   ๔. การตั้งคณะกรรมการไฟฟูาท้องถิ่น   

 

 

 

 

  

 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑๒ มาตรฐานการถ่ายโอนและ
การด าเนินการสถานีขนส่ง
ทางบก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มาตรฐานที่ ๑ ขั้นตอนการด าเนินการก่อนการรับโอนภารกิจสถานีขนส่งทางบก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการวางแผนบริหาร
กิจการขนส่งซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินกิจการสถานีขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ส ารวจ
ได้ครบถ้วนหรือไม่ 
(ข้อมูลพื้นฐาน สามารถแบ่งได้ ๘ กลุ่ม ได้แก่  
(๑) ข้อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของสถานีขนส่ง  
(๒) ข้อมูลสัญญาที่มีความผูกพันตามกฎหมายของสถานีขนส่ง 
(๓) ข้อมูลบัญชีงบดุลของสถานีขนส่ง  
(๔) ข้อมูลด้านการจัดการเดินรถโดยสาร  
(๕) ข้อมูลจ านวนผู้โดยสาร  
(๖) การก าหนดประเภทสถานีขนส่ง    
(๗) การก าหนดรูปแบบการบริหารองค์กรสถานีขนส่ง  
(๘) การแต่งตั้งและถ่ายโอนบุคลากรสถานีขนส่ง) 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

-๒-  
 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. มาตรฐานที่ ๒ ขั้นตอนการบริหารจัดการสถานีขนส่งทางบก 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริหารจัดการสถานีขนส่งที่ได้รับถ่าย
โอน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการด าเนินกิจการสถานี ๑๕ ข้อ ได้อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่กรมการขนส่งทางบกได้เคยด าเนินการหรือไม่  

  

๓. มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานการจัดการจราจรในสถานีขนส่งทางบก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดให้มีและบ ารุงรักษาองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของสถานีขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นมาตรฐานทาง
วิศวกรรมจราจร และระเบียบของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง จ านวน ๕ มาตรฐาน 
ได้แก่ ช่องจอดรถส าหรับรถโดยสาร ช่องจอดรถ ช่องจราจร เครื่องหมายจราจรบน
พ้ืนทาง และปูายเครื่องหมายจราจร เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินการสถานีขนส่ง
ทางบกหรือไม ่

  

๔. มาตรฐานการบ ารุงรักษาและพัฒนาสถานีขนส่งทางบก 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบวิธีการบ ารุงรักษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
สถานีขนส่งตลอดจนมีแนวทางด าเนินการในการพัฒนาสถานีขนส่ง ประกอบด้วย ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่ การบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ การพัฒนาอาคารสถานที่ 
และการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินการสถานีขนส่งทางบก
หรือไม ่

  

 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑๓ มาตรฐานการถ่ายโอนและการ
ด าเนินการสถานีขนส่งทางน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มาตรฐานที่ ๑ ขั้นตอนการด าเนินการก่อนการรับโอนภารกิจสถานีขนส่งทาง
บก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการศึกษาแนวทางการรับโอนภารกิจ และเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงาน เช่น โครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากร ฯลฯ รวมถึงได้
ส ารวจความจ าเป็นและความเหมาะสมตามอ านาจหน้าที่ในการจัดให้มีท่าเทียบเรือ 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือมาตรฐานการด าเนินการสถานีขนส่งทางน้ าหรือไม่ 

  

๒. มาตรฐานที่ ๒ ขั้นตอนการบริหารจัดการสถานีขนส่งทางน้ า 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและโปฺะเทียบเรือ 
รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องมีในการจัดท าท่าเรือเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินการสถานีขนส่งทางน้ าหรือไม่ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริหารจัดการภารกิจสถานีขนส่งทางน้ า 
ประกอบด้วย การให้บริการท่าเทียบเรือ ความปลอดภัย แสงสว่าง การรักษาความ
สะอาด และสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินการสถานีขนส่งทางน้ า
หรือไม ่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการพัฒนาสถานีขนส่งทางน้ าให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินการสถานีขนส่งทางน้ าหรือไม่  
 
 
 

  

 
 

-๒- 
 



ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. มาตรฐานที่ ๓ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่วงล้ าล าน้า  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า ซึ่งเป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ                
ที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
๔. ด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๑๑ มาตรฐาน) 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๑ มาตรฐานการก ากับดูแล 
โรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ภารกิจการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน จ าพวกท่ี ๒ 
ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ รวมทั้ง
การช าระค่าธรรมเนียมรายปีของโรงงานจ าพวกท่ี ๒ เป็นไปโดยถูกต้องหรือไม่ (พ.ร.บ. 
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗ มาตรา ๔๓ 
และมาตรา ๔๓/๑) 

  

  ๒. ภารกิจการก ากับและดูแลโรงงาน ตรวจสอบการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้ด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงงาน                   
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
๒.๑ การรับแจ้งเมื่อโรงงานจ าพวกที ๒ หยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่า ๑ ปี หรือ
เมื่อประสงค์จะประกอบกิจการโรงแรมต่อไปภายหลังที่หยุดด าเนินการแล้ว (มาตรา 
๓๓) 
      ๒.๒ การรับแจ้งและเข้าไปตรวจสอบโรงงาน และเครื่องจักร กรณีที่มีอุบัติเหตุ ใน
โรงงานฯ (ตามมาตรา ๓๔) 
      ๒.๓ การใช้อ านาจตามกฎหมายเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงงาน                    
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕ 
      ๒.๔. การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แก่ผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๖ 
     ๒.๕ การด าเนินการกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม       
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒                                  
มาตรา ๓๗ - มาตรา ๔๒ 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๒ มาตรฐานตลาด    ๑. การจัดท าฐานข้อมูลตลาด :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าฐานข้อมูล
ตลาดในพื้นที่ โดยการส ารวจตลาด การออกใบอนุญาต และปรับปรุงเทศบัญญ้ติ
เกี่ยวกับตลาดให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ และมีการรายงานข้อมูลให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบหรือไม่  
 

  

๒. กิจกรรมในการส่งเสริมการด าเนินกิจการของตลาด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินกิจการตลาด เช่น การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 
การรณรงค์เกี่ยวกับการลดหรืองดใช้ถุงพลาสติก หรือการลดการใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์
จากโฟม ฯลฯ หรือไม่ และมีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์หรือไม่  

  

   ๓. การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐาน ๗ ด้าน: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่
อยู่ในพื้นท่ีให้ได้มาตรฐานใน ๗ ด้าน ได้แก่  
         (๑) ด้านสุขลักษณะทั่วไป ได้แก่ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน้ าประปาท่ี
สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดวาง
สินค้าสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และมีที่จอดรถ  
         (๒) ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลอย่างเพียงพอและท าความสะอาดอยู่เสมอ มีการคัดแยกขยะมูลฝอย และไม่
พบขยะตกหล่นบนพื้นตลาด 
         (๓) ด้านการจัดการน้ าเสีย ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ าขัง มีรางระบาย 
น้ าเสียชนิดเป็นรางเปิด และมีตะแกรงเหล็กปิดส าหรับรางระบายน้ ารอบตลาด 
 

  

-๒- 
 

ที ่ มาตรฐานการบริการ ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน ปัญหาอุปสรรค / 



สาธารณะ การบริการสาธารณะฯ ข้อเสนอแนะ 

  (๔ ) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลาดมีห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง รวมถึง                
มีห้องน้ าส าหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ มีสบู่หรือน้ ายาล้างมือ มีผู้ดูแลรับผิดชอบ           
ในการรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล มีบ่อดักไขมัน และระบบบ าบัดน้ าเสีย  

   (๕)ด้านผู้จ าหน่ายสินค้า ตลาดมีตาชั่งกลางที่ใช้งานได้ มีการติดปูายราคาสินค้า 
ผู้จ าหน่ายสินค้าแต่งตัวสะอาดเรียบร้อย 

(๖) ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างผู้จ าหน่ายและผู้บริโภค ตลาดมีระบบการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริโภค มีการส ารวจความคิดเห็นจากผู้จ าหน่ายเพื่อน ามา
ปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้จ าหน่ายสินค้าทราบถึง
ความต้องการของผู้บริโภค 

   (๗) ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลาดมีการจ าหน่ายอาหาร ผัก 
ผลไม้ ปลอดภัย (มีการรับรองมาตรฐาน) รวมถึงมีการรณรงค์ให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ 
ภาชนะท่ีใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( No Foam,                   
No Plastic)  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการ

สาธารณะ 
ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๓ มาตรฐานการจัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ด้านขยะมูลฝอย  
๑.๑ การจัดการขยะต้นทาง 
- มีจุดรวบรวมขยะและภาชนะส าหรับรองรับขยะ 
- ถังขยะในที่สาธารณะต้องมีอย่างน้อย ๒ ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป และถัง
ขยะรีไซเคิล 
- มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย 
          - มีกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ระดับครัวเรือน 
๑.๒. การจัดการขยะกลางทาง 
- มีการวางระบบเก็บขนหรือมีประกาศเก็บขนขยะมูลฝอย ให้สอดคล้องกับ
พ้ืนที ่
- มีกระบวนการเก็บขนขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๑.๓. การจัดการขยะปลายทาง 
- มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluters) 
           -มีกระบวนการจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
- มีกระบวนการจัดการขยะตกค้างอย่างถูกต้องต่อเนื่อง 

  

 
-๒- 

 



ที ่ มาตรฐานการบริการ 
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ด้านสิ่งปฏิกูล 
      - มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล           
และการรักษาความสะอาด 
      - มีกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูลและการขนถ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 
      - มีการเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม             
อย่างต่อเนื่อง 

  

๓. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง : ลดและคัดแยกขยะ 
      - มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
      - มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่น (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) 
      - มีการประชาสัมพันธ์ 
      - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการ 

สาธารณะ 
ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๔ มาตรฐานการบ าบัดน้ าเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มาตรฐานระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
(๑) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
           องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทีมี่ระบบบ าบดัน้ าเสียชมุชน                  
อยู่ในความรับผิดชอบได้ด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอน โดยสามารถ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบบ าบัดน้ าเสียได้จากประสิทธิภาพรวมของ
การวิเคราะห์คุณภาพของน้ าทิ้งท่ีออกจากหน่วยบ าบัดสุดท้ายซึ่งหาก
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้อง
ผลิตน้ าทิ้งสุดท้ายที่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่ามาตรฐานน้ าทิ้งชุมชน                  
(หน้า ๕๕) 
      (๒) แนวทางการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
           องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการจัดอบรมให้ความรูแ้ก่
พนักงาน บุคลากรในหน่วยงาน ให้ตระหนักรู้ เข้าใจในกระบวนการและ
ความส าคัญของการบ าบัดน้ าเสียทั้งในด้านเทคนิคและการบริหาร
งบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

  

๒. มาตรฐานตรวจสอบคุณภาพน้ า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
      (๑) มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าจากจุดเก็บน้ าตัวอย่าง อย่างน้อย
๓ จุดขึ้นไป เพื่อให้สามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ าเพ่ือใช้ในการวางแผน
จัดการคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าและการจัดการน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดใน
พ้ืนที่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง คือ ในช่วงฤดูน้ ามาก (มิถุนายน –  
พฤศจิกายน) และในช่วงฤดูน้ าน้อย (ธันวาคม - พฤษภาคม)  
 

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการ 

สาธารณะ 
ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๕ มาตรฐานการส่งเสริม 

การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวใน ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
    ๑. มาตรฐานด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
        ๑.๑ สนับสนุนหรือจัดให้มีเส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
        ๑.๒ สนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
        ๑.๒ สนับสนุนหรือจัดให้มีระบบดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว  

  

    ๒. มาตรฐานด้านการบริการการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
        ๒.๑ สนับสนุนหรือจัดให้มีบริการด้านความปลอดภัย 
        ๒.๒ สนับสนุนหรือจัดให้มีการภัตตาคารและร้านอาหาร 
        ๒.๓ สนับสนุนหรือจัดให้มีบริการสินค้าและของที่ระลึก 
        ๒.๔ มีบริการที่พักค้างแรมส าหรับนักท่องเที่ยว 
        ๒.๕ มีบริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
        ๒.๖ มีบริการด้านบันเทิงและนันทนาการ 
        ๒.๗ มีบริการด้านสารสนเทศ 
        ๒.๘ มีบริการด้านขนส่ง  

  

    ๓. มาตรฐานด้านการตลาดท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
        ๓.๑ สนับสนุนหรือจัดให้มีการก าหนดแผนการตลาดท่องเที่ยว 
        ๓.๒ สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณาไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยว 
        ๓.๓ มีการสร้างหรือกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

  

 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการ 

สาธารณะ 
ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๖ มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
ตามแนวทางการส่งเสริมอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
    ๑. การส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพและส่งเสริม
อาชีพของประชาชน จัดท าทะเบียนอาชีพ ทะเบียนวัตถุดิบ ทะเบียน
ปราชญ์ชาวบ้าน การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมอาชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

    ๒. การฝึกอาชีพ ฝึกอบรมตามความต้องการของประชาชน กลุ่มอาชีพ
ในท้องถิ่น  

  

    ๓. ส่งเสริม สนับสนุน การรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งใน
อาชีพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ  

  

    ๔. การส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 
ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

  

    ๕. การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพใน
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทักษะ การบริหารจัดการ การปรับปรุงและ
สร้างโอกาสการแข่งขันทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

  

    ๖. การส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการ
จัดท าแผนการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  

    ๗. มีการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
อาชีพในท้องถิ่น และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปสู่ความต้องการของประชาชน
ในทุกระดับ 

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ที ่ มาตรฐานการบริการ 
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

๗ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(๑) แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม  
           องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม                  
ที่มีความครอบคลุมทั้งในด้านการวิเคราะห์ปัญหา การติดตามตรวจสอบ
บริหารจัดการ และการประเมินผลการจัดการงานสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
      (๒) ระบบการร้องเรียนและการแก้ไขปัญหามลพิษ 
           องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีการวางระบบรับเรื่องร้องเรียน
อันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขหรือไม่   

  

๒. มาตรฐานการติดตามและควบคุมสถานภาพสิ่งแวดล้อม 
(๑) การติดตามและตรวจสอบความสมดุลของสถานภาพสิ่งแวดล้อม 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและ
ตรวจสอบความสมดุลของสถานภาพสิ่งแวดล้อม และแก้ไขคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเม่ือพบว่าสภาพแวดล้อมอยู่ในสภาวะไม่สมดุลหรือไม่  
 

  

 
 
 
 
 

-๒-  
 



ที ่ มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประเด็นการติดตาม  ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบริการสาธารณะฯ 

ปัญหาอุปสรรค / 
ข้อเสนอแนะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (๒) การควบคุมการด าเนินกิจกรรมที่กระทบกับสิ่งแวดล้อม  
           องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีการควบคุมกิจกรรม ทีส่่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการเกิดของเสียและมลพิษจากการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ของเสียจากอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศจาก
การเผาในเกษตรกรรม มลพิษทางเสียงหรือไม่  

  

๓. มาตรฐานการจัดการของเสียและมลพิษ 
      (๑) การก าจัดของเสียและมลพิษ 
          องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีแผนปฏิบัติการจัดการกับของเสีย 
(ขยะชุมชน ขยะติดเชื้อ และกากของเสียต่าง ๆ) รวมถึงมีการวางระบบ
จัดการของเสีย เช่น การวางตารางการจัดขนขยะชุมชน หรือการ
ออกแบบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล เป็นต้น และมีวิธีก าจัดที่เหมาะสมถูกต้อง
ตามหลักวิชาการหรือไม่ 
     (๒) การบ าบัดน้ าเสีย 
          องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีระบบการจัดการน้ าเสีย เพ่ือลด
มลพิษในน้ าให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้หรือไม ่
    (๓) การฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรม 
         องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีแนวทางในการฟ้ืนฟูแหล่ง                 
เสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพปกติสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การฟ้ืนฟู
แหล่งรวบรวมขยะแบบเปิด ( Open-dump)การฟ้ืนฟูดินจากการ
ปนเปื้อนมลพิษหรือไม่  
 
 
 

  

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๘ มาตรฐานกิจกรรมขั้นพ้ืนฐาน 
และข้ันพัฒนาปุาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานอนุรักษ์ระบบนิเวศปาไม้ 
    ๑.๑ ท าการประเมินสถานภาพทรัพยากรปุาไม้ (อย่างเร่งด่วน) 
    ๑.๒ จัดประชุมชี้แจงและหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาปุาชุมชน
ในท้องถิ่น 
๑.๓ อบรมและให้ความรู้แก่ท้องถิ่นและชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา   ปุา
ชุมชน  

  

๒. งานจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ า 
    ๒.๑ จัดท าแผนที่เพื่อแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ ากับพื้นท่ี                 
ที่ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ๆ ให้ชัดเจน 
    ๒.๒ พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
    ๒.๓ ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 
    ๒..๔ จัดท าโครงการปลูกปุาเสริมในพ้ืนที่ปุาชุมชนที่ต้องการจัดการ
ปุาชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งต้นน้ า 

  

๓. งานควบคุมการพังทลายของดินในพื้นที่ปาชุมชน 
    ๓.๑ จัดท าโครงการปูองกันการพังทลายของดินโดยใช้เทคโนโลยี
ธรรมชาติ เช่น การปลูกหญ้าแฝก 
    ๓.๒ จัดท าโครงการปลูกปุาเสริมในพ้ืนที่ปุาชุมชนเพ่ือเพ่ิมพืชคลุมดิน 
ลดแรงกระแทกของเม็ดฝน 

  

๔. งานจัดการป่าชุมชนเพื่อการผลิตอาหาร สมุนไพรและของป่าอื่นๆ 
๔.๑ สนับสนุนและจัดหากล้าไม้ส าหรับการปลูกพืชอาหาร                    
พืชสมุนไพรในพื้นที่ปุาชุมชนรวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อาหารด้วย 

  

 
-๒- 
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๔.๒ สร้างมาตรการและก าหนดช่วงระยะเวลาในการเก็บของปุาเพ่ือ
ไม่ให้มีการน าผลผลิตออกมากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะทดแทนด้วยตัวเอง 
   ๔.๓ จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้กับท้องถิ่นเก่ียวกับพืชสมุนไพร     
พืชอาหาร สัตว์อาหารและของปุาที่มีความต้องการของตลาด 
   ๔.๔ ท าการบ ารุงรักษา พืชอาหาร พืชสมุนไพร ด้วยการตัดสางขยาย
ระยะและลิดกิ่งต้นไม้ เพื่อเปิดแสงสว่างให้พืชสมุนไพร และพืชอาหาร
ตลอดจนการดูแลสัตว์อาหารที่พบในปุาชุมชน 

  

๕. งานการจัดการป่าชุมชนเพื่อการผลิตไม้ใช้สอย 
    ๕.๑ ท าการศึกษาศักยภาพของระบบนิเวศปุาชุมชนเพื่อวางแผนงาน
จัดการตัดไม้ใช้สอยของชุมชน 
   ๕.๒ ส่งเสริมการปลูกไม้เพ่ือน ามาใช้ในชุมชนโดยการปลูกเสริม                        
ในปุาชุมชน และปลูกปุาทดแทนส่วนที่ตัดไปใช้ประโยชน์ 
  ๕.๓ จัดท าแผนงานและสร้างหลักเกณฑ์ในการเข้าไปตัดไม้มาใช้ประโยชน์ 
   ๕.๔ ตั้งคณะกรรมการดูแลการตัดไม้ใช้สอยออกมาใช้โดยการตัดไม้ใช้
สอยต้องเป็นไปตามหลักการที่ก าหนด  

  

๖. งานจัดการป่าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
๖.๑ ส ารวจชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบ เพื่อใช้วางแผนในการจัดการสัตว์ปุา 
     ๖.๒ จัดท ามาตรการและแผนงานการจัดการปุาชุมชน เพื่อเป็น
แหล่งที่อยู่ของสัตว์ปุา 
     ๖.๓ จัดหากล้าไม้ส าหรับการปลูกพืชอาหารสัตว์ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของสัตว์ปุา 
     ๖.๔ จัดท าแนวเขต หรือสัญลักษณ์ส าหรับพื้นท่ีปุาชุมชนที่จัดการ
เพ่ือการอนุรักษ์สัตว์ปุา  

  

 
-๓- 
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๗. งานป่าชุมชนเพื่อป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัย 
     ๗.๑ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือตรวจสอบ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยในปุาชุมชน 
     ๗.๒ ส ารวจพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อท้องถิ่น
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นทราบ 
     ๗.๓ จัดท าโครงการปลูกปุาเสริมในพ้ืนที่ปุาชุมชนเพ่ือเพ่ิม                      
พืชคลุมดิน ลดแรงกระแทกของเม็ดฝน  

  

๘. งานจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรม 
    ๘.๑ ส ารวจชนิดพืชและสัตว์ดั้งเดิมท่ีพบในปุาชุมชน 
    ๘.๒ จัดท าแผนและมาตรการในการจัดการปุาชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง
พันธุกรรม 
    ๘.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นทราบเกี่ยวกับเขตการอนุรักษ์
พันธุกรรมและข้อก าหนดในการเข้าไปใช้ประโยชน์  

  

๙. งานการจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นเขตกันชน 
    ๙.๑ จัดท าแนวเขตท่ีชัดเจนและปูายแสดงการแบ่งเขตระหว่างพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ีชุมชนไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ กับพ้ืนที่ปุาชุมชนที่ท า
หน้าที่เป็นเขตกันชนให้ปุาอนุรักษ์ 
    ๙.๒ จัดท าแผนงานเพื่อก าหนดกิจกรรมที่สามารถท าได้ในปุาชุมชน 
ที่เป็นเขตกันชน 

  

๑๐.งานการสร้างป่าชุมชนเพื่อสร้างภูมิทัศน์ 
      - ส่งเสริมการปลูกไม้ปุาและปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและ
กลมกลืนกับระบบนิเวศปุาชุมชน 

  

 
-๔- 
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๑๑. งานจัดการป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 
      ๑๑.๑ สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขต              
ปุาชุมชน 
      ๑๑.๒ จัดอบรมเพ่ือท าความเข้าใจลักษณะการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ได้ 
      ๑๑.๓ ท าแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
ที่จะเกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  

๑๒. งานการควบคุมไฟป่าส าหรับป่าชุมชน 
      ๑๒.๑  ท าแนวกันไฟ 
      ๑๒.๒ จัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพร้อมอุปกรณ์การท างาน
ด้านการดับไฟปุา 
      ๑๒.๓ จัดท าคู่มือและเอกสารประขาสัมพันธ์เกี่ยวกับไฟปุา 
      ๑๒.๔ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนให้เข้าใจลักษณะทั่วไป
ของไฟปุาที่เกิดขึ้น 

  

๑๓. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน           
ในการร่วมมือพัฒนาป่าชุมชน 
๑๓.๑ จัดการประชุมเพ่ือร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
วางแผนงานและมาตรการการพัฒนาปุาชุมชนเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
      ๑๓.๒ จัดท าประชาสัมพันธ์เรื่องความส าคัญของปุาชุมชนและการ
จัดการอย่างมีส่วนร่วม 
      ๑๓.๓ จัดกิจกรรมในการสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในท้องถิ่น     
 

  

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๙ มาตรฐานการดูแล 
ที่สาธารณประโยชน์ 

  ๑. ข้อมูลเบื้องต้นที่สาธารณะประโยชน์ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการส ารวจที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนที่
หรือไม่ ว่ามีพ้ืนที่เท่าไหร่ 
       - หากได้มีการส ารวจฯ ที่สาธารณประโยชน์มีการใช้ประโยชน์หรือไม่อย่างไร  

  

๒. การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
      (๑) ในเขตพ้ืนที่มีกรณีการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์หรือไม่ 
           (๑.๑) ถ้ามีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ได้ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วหรือไม่ หากยังมิได้ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ 
ได้มีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 
      (๒) มีการด าเนินการใดอันเป็นการรุกล้ าเข้าไปในที่ดินของเอกชนหรือไม่ 
          - ถ้ามีการรุกล้ าเข้าไปในที่ดินของเอกชนได้มีการด าเนินการอย่างไร  

  

๓. การอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์  
      ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอุทิศที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ 
หรือไม่ 
      - ถ้ามีการอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ได้มีการอุทิศเป็นหนังสือและ                    
จดทะเบียนหรือไม่ อย่างไร  

  

๔. หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขึ้นทะเบียนหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้ว
หรือไม ่
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๑๐ มาตรฐานการดูแลโบรารณสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความส าคัญ
ของโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุประจ า
ท้องถิ่นในพื้นที่ของตน 
    ๒. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและความส าคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์                          
และจดหมายเหตุประจ าท้องถิ่นในพื้นที่ของตน   

  

มาตรฐานด้านการปฏิบัติ 
   มีโครงการ/กิจกรรม การรักษาความสะอาดโบราณสถาน           
หรือกิจกรรมการปูองกันความเสียหายแก่โบราณสถาน  

  

มาตรฐานการการเผยแพร่ 
   ๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแหล่งโบราณสถาน หรือ
มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่แพร่หลาย  
   ๒. มีการจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา  

  

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
   ๑. มีแผนแม่บทการบ ารุงดูแลรักษาโบราณสถาน 
   ๒. มีการด าเนินการปรับปรุง หรือพัฒนาโบราณสถานให้เป็น                
แหล่งเรียนรู้/ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น. 
   ๓. มีการเฝูาระวังการเคลื่อนย้าย และการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ
จากโบราณสถาน/แหล่งโบราณคดีโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

  

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ที ่ มาตรฐานการบริการ 

สาธารณะ 
ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บริการสาธารณะฯ 
ปัญหาอุปสรรค / 

ข้อเสนอแนะ 
๑๑ มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีท้องถิ่น 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตามแนวคิด
พ้ืนฐานใน ๔ ด้าน ต่อไปนี้หรือไม ่

๑. ด้านการเรียนรู้ :ส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสนาต่าง ๆ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีท่ีส าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

๒. ด้านการมีส่วนร่วม:ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ของศาสนาที่ตนเองนับถือ และกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลต่าง ๆ ตาม
ประเพณีท้องถิ่น 

  

๓. ด้านการสร้างเครือข่าย : ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ  ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี                
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  

๔. ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ :การบูรณาการคุณค่า               
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อชุมชน 
 
 

  

 
 

 


