
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกองการศึกษาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
    ด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพชีวิต (๑๓ มาตรฐาน) 

ที ่ มาตรฐานการ
บริการ สาธารณะ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริการสาธารณะฯ ปัญหา/อุปสรรค 
 

ข้อเสนอแนะ  

๑ มาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรฐานที่  ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๑.๑ การจัดตั้ง/ย้ายรวม/ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ หรือย้ายรวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหรือยุบ เลิกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โดย
ด าเนินการถูกต้องตามมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือไม่และเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มี
การรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบหรือไ 
 ๑.๒ การรับเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กที่มีอายุ๒-๕ปี
เป็นไปตามมาตรฐาน การด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 
 ๑.๓ การเปิด/ปิด/ ภาคเรียน 
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเปิดภาคเรียนตลอด
ปีหรือไม่ อย่างไร หากมี ปิดภาคเรียนปิดกี่วันใน ๑ 
ปี งบประมาณ และเหตุผลในการปิดภาคเรียน 
  
 
๑.๔ การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนส าหรับเด็ก 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดบริการส่งเสริม
สนับสนุนให้แก่เด็ก   ตามรายการงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน และค่าจัดการ เรียนการสอนหรือไม่
อ ย่ า ง ไ ร  แ ล ะ มี บ ริ ก า ร ใ ด ที่ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
เด็กนอก  เหนือจากที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

 

 

-ไม่มีการจัดตั้งใหม่ 

 

 

 

 

 

-เป็นไปตามมาตรฐาน 

 

-เปิดตลอดปี-ปิดเฉพาะมี
สถานการณ์ไม่ปกติ เช่น 
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

 

-มีการจัดบริการส่งเสริมตาม
งบประมาณท่ีกรมจัดสรรและ
เพ่ิมเติมในกรณี รถรับ-ส่ง 
ส าหรับเด็กนักเรียนยากจน/
ด้อยโอกาส 

 

 
 



-๒- 

ที ่ มาตรฐานการบริการ 
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการติดตาม 
 

หมายเหตุ  

  ๑.๕ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการศูนย์ฯ สอดคล้อง กับมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือไม่และคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้มี
บทบาทใน การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือไม่ อย่างไร 
 
 
๑.๖ การจัดหาสื่อ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนฯ  
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการจัดซื้อจัดหา
สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตาม
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
หรือไม ่

 
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนยฯ์สอดคล้อง กับมาตรฐาน
การฯ และคณะกรรมการมี
บทบาทในการเสนอแนะ/
ตรวจสอบ/เห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษา ประกัน
คุณภาพการศึกษาและกรณี
อ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อศูนย์ 
 
-ด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือ สั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
 

 

  มาตรฐานที่ ๒ ด้านบุคลากร 
๒.๑ การก าหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอัตราส่วนครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กอย่าง เหมาะสมพอเพียงต่อจ านวน
เด็กเป็นไปตามสัดส่วนในมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหรือไม่ 
๒.๒ การพัฒนาบุคลากร 
      บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการ
ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้มีความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพเพ่ือพัฒนา ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 
๒.๓ การส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหารของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
      ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
จัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเ พ่ือให้การจัดการ 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานและมี
คุณภาพหรือไม่อย่างไร 
        

-อัตราบุคลากร ครู ค.ศ.1 
จ านวน 1 คน ผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน 2 คน 
-การพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ได้อบรมเพ่ิมพูนความรู้ต่าง
ต้องชะลอไปก่อนจนกรณ์การ
แพร่ระบาดจะดีขึ้น 

 



-๓- 

ที ่ มาตรฐานการ
บริการ สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการติดตาม หมายเหตุ  

  มาตรฐานที่ ๓ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
และความ ปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ๓.๑ ด้านอาคาร สถานที่ 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีที่ตั้ง รูปแบบอาคาร 
และพ้ืนที่ใช้สอยอ่ืน ๆ เป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ค านึงถึงความมั่นคงแข็งแรง  ถูก
สุขลักษณะ มีความเหมาะสมปลอดภัยแก่เด็กเล็ก 
หรือไม่ อย่างไร 
  ๓.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในอาคารและ ภายนอกอาคาร ได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ ของ
เด็กปฐมวัย หรือไม่ อย่างไร 
 ๓.๓ ด้านความปลอดภัย 
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัย และมีมาตรการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉิน และอันตรายต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนกับเด็ก หรือไม่ อย่างไร  

 
 
 
-อาคารสถานที่/พ้ืนที่ใช้
สอยอ่ืน ๆ เป็นไปตาม
มาตรฐานการ มีความ
เหมาะสมมั่นคง
แข็งแรง เหมาะกับเด็กเล็ก 
 
 
-เหมาะสมบรรยากาศดี 
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและมีมุมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 
ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ
อบรมให้ความรู้ในการ
เตรียมพร้อมใน
สถานการณ์ฉุกเฉินมี
เครื่องมืออยู่ในจุดที่
เหมาะสมและพร้อมใช้
งาน มีการตรวจเช็คอยู่
เสมอ 

 

  มาตรฐานที่ ๔ ด้านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 
   ๔.๑ การประกันคุณภาพภายใน 
         ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยใช้มาตรฐานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานในการ ประกัน
คุณภาพภายในและได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของ สถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (Self Assessment Report : SAR) หรือไม่ 
อย่างไร 
 
 

 
 
 
-มีการจัดท าทุกปี
การศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และเผยแพร่ให้ทราบโดย
เปิดเผย 
 
 
 

 



   ๔.๒ หลักสูตรสถานศึกษา 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาซึ่งสอดคล้อง กับหลักสูตรแกนกลาง 
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐) และ
สอดคลองกับบริบทของท้องถิ่น หรือไม่อย่างไร  

 
-มีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางและนโยบายที่
เป็นจุดเป็นของรัฐบาล 

 

ที ่ มาตรฐานการบริการ 
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการติดตาม 
 

หมายเหตุ  

  มาตรฐานที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริม
สนับสนุน 
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุน
การด าเนินงานจาก ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนา องค์กรรัฐและเอกชน หรือไม่ อย่างไร (เช่น 
มีการจัดท าโครงการร่วมกัน และภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้รับการ สนับสนุนด้านองค์ความรู้ด้านวิชาการ
จากปราชญ์ชาวบ้านหรือ หน่วยงานภายนอกและ
หรือมีการร่วมระดมทรัพยากรและงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น) 

-มีการจัดกิจกรรมการ
ส่วนร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน เช่นกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา ผ้าอาบ
น้ าฝนในวัดเขตพ้ืนที่
บริการของศูนย์ฯ 

 

  มาตรฐานที่ ๖ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
    การสร้างเครือข่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีการ สร้างเครือข่าย  เพ่ือพัฒนา
เด็กปฐมวัยและมีการก าหนดแนวทาง ขับเคลื่อนที่
เป็นรูปธรรมระหว่าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับ อ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ หรือไม่ อย่างไร 
 

 
 
 
-มีภาคีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในการระดับต าบล โดย
ร่วมกับรพ.สต.ในพ้ืนที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา/ปราชญ์
ชาวบ้านและขับเคลื่อนทั้ง
ในระดับอ าเภอ จังหวัด 
ในการประสานความ
ร่วมมือในการส่งเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ มาตรฐานการ
บริการสาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการติดตาม 
 

หมายเหตุ  

๓ มาตรฐานศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดส าคัญของมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้
ชุ มชน  องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น มี ก า ร
ด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใน
ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ต่อไปนี้ หรือไม่ 
 ๑. การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน กลุ่มสนใจกลุ่มเสวนา กิจกรรม
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม การเข้าค่ายกิจกรรม
ประสบการณ์กลุ่มอาชีพและการเข้าค่ายกิจกรรม
ของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 
 ๒. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น ห้องสมุดต่าง 
ๆ เครือข่ายการเรียนรู้  สื่อมวลชนภูมิปัญญา
ชาวบ้าน สื่อพ้ืนบ้าน และครอบครัว  
 ๓. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประเภทต่าง ๆ 
เช่น    มีกระบวนการเรียนรู้ในวิถีของชุมชน
หรือไม่ เช่น ห้องแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน ห้องเรียนรู้กลุ่ม
อาชีพชุมชน ร้านค้าชุมชน ลานกิจกรรมชุมชน 
ห้องสมุดชุมชน 
 ๔. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  
     (๑) มีการบริหารจัดการถูกต้องตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ 
     (๒) มีคณะกรรมการที่ อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน/ชุมชน 
     (๓ )  มี สื่ อ วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ ที่ จ า เ ป็ น ใ น ก า ร
ให้บริการ  
     (๔) มีท าเลที่ตั้งและอาคารสถานที่ที่เป็นไป
ตามมาตรฐาน ฯลฯ 
๕. ห้องสมุดประชาชน  
    (๑) มีการบริหารจัดการถูกต้องตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์      
    (๒) มีบุคลากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน
ห้องสมุดประชาชนอย่างเพียงพอ 
    (๓) มีวัสดุสารนิเทศท่ีจ าเป็นในการให้บริการ 
    (๔) มีท าเลที่ตั้งและอาคารสถานที่เป็นไปตาม

 
 
 
 
-มีสภาวัฒนธรรมในระดับ
ต าบล ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางด้านศาสนา
และวัฒนธรรม 
-มีศูนย์ ICT ในการเป็น
ศูนย์กลาง ในการถ่ายทอด
แหล่งเรียนรู้ 
-มีศูนย์ ICT ที่เปิดบริการ
อินเตอร์เน็ต ประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถเข้าใช้บริการ
ได้ 
 
 
-มี 
 
 
 
 
 
 
 
-ไม่มีห้องสมุดประชาชน 

 



มาตรฐาน ฯลฯ 

 

ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที ่ มาตรฐานการ
บริการสาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการติดตาม 
 

หมายเหตุ  

๕ มาตรฐานการพัฒนา
เด็ก 
และเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการใน
ประเด็นการด าเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 
   ๑. การบริหารจัดการ งบประมาณ และการมี
ส่วนร่วม มีการจัดโครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบแบบแผน และส่งเสริมโครงการ/
กิจกรรม การแสดงออกของเด็กและเยาวชน เช่น 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผน
ด าเนินงาน กิจกรรมที่มีต่อเด็กและเยาวชนสัดส่วน
งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ   การจัด
ประชุมสัมมนากิ จกรรมภาคสั งคม บริ การ
สาธารณะ การมีส่วนร่วมปัญหาและสถานการณ์ 
สิทธิเด็ก เป็นต้น 
   ๒. สุขภาพอนามัย ความแข็งแรง และการ
ออกก าลังกาย : เด็กและเยาวชน มีการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพมีการป้องกันและลดอัตราการสูบ
บุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่น ๑๕ ปี ขึ้นไป ฯลฯ เด็กและ
เยาวชนมีโภชนาการ ส่วนสูง น้ าหนัก การเลี้ยงดู
การรักษาพยาบาล และสุขภาพจิตที่ดี เป็นต้น 
   ๓. ด้านการศึกษา : เด็กก่อนวัยเรียนเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ ๙๐ เด็กอายุ  ๗ - ๑๕ ปี 
ได้รับการศึกษาภาคบังคับร้อยละ ๑๐๐ ฯลฯ 
ความพร้อมของครู ผู้สอนต่อจ านวนเด็ก จ านวน
โรงเรียน การศึกษาต่อ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ งบประมาณการลงทุนทางการศึกษา 
เป็นต้น มีความพร้อม 
   ๔. ด้านสังคม : ไม่มีเด็กถูกทอดทิ้ง ลดอัตรา
การใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีการการจัด
ระเบียบพ้ืนที่ส าหรับเด็กสังคมกลุ่มเพ่ือน ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดทางเพศยาเสพติดอบายมุข

 
 
 
-มี ในส่วนสถานศึกษา จะ
ส่งเสริมในเรื่องการเพ่ิม
เวทีแสดงออกของเด็ก
เยาวชนในพื้นท่ี ทั้งใน
ระบบ-นอกระบบ เช่น 
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อเยาวชน 
โครงการมหกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติด ฯลฯ 
 
-มีการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพ่ือห่างไกลยา
เสพติด เช่น โครงการ
มหกรรมกีฬาต าบลต้านยา
เสพติด ซึ่งจัดเป็นประจ า
ทุกปี 
-มีความพร้อม 
 
 
 
 
 
 
-มีการจัดการตาม
มาตรฐาน โดยภาคี
เครือข่าย 

 



ต่างๆ  
 
   

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ที ่ มาตรฐานการบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการติดตาม 
 

หมายเหตุ  

๘ มาตรฐานการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา
ท้องถิ่นเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ในมาตรฐาน
หลัก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้หรือไม่ 
    ๑. มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา : ครูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ 
เข้ากับชุมชนได้ดี  มีครูและบุคลากรสนับสนุน
เพียงพอครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน  เป็น
ส าคัญ ฯลฯ   
 

 
 
 
 
-มีเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

 

    ๒. มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา : 
มีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารและ
พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ค ร บ ว ง จ ร 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฯลฯ  

-มีเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

 

    ๓. มาตรฐานด้านผลผลิต (ผู้เรียน) : ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ 
ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาน  มีความคิดสร้างสรรค์
ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน์ ฯลฯ   
 
 

-มีเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ประเด็นการติดตาม 

คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ที ่ มาตรฐานการ
บริการสาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการติดตาม หมายเหตุ  

๑๑ มาตรฐานการ
ส่งเสริมกีฬา 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
แนวทางการจัดท ามาตรฐาน    การส่งเสริมกีฬา
ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
  ๑.ด้านสถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา และ
สวนสุขภาพ : ลานกีฬาอเนกประสงค์สนามกีฬา
กลางแจ้งสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพ ฯลฯ 
 

-มีการด าเนินการตาม
แนวทางการจัดท า
มาตรฐาน    การส่งเสริม
กีฬา 

 

  ๒. ด้านอุปกรณ์กีฬา อาคารและสถานที่ : 
อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก าลั งกาย 
สถานที่เก็บอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การออก
ก าลังกาย สถานที่ เก็บอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์
การออกก าลังกาย สถานที่ท าการเพ่ือการติดต่อ
ประสานงานด้านกิจกรรมกีฬาและการออกก าลัง
กาย 
 

-มีการด าเนินการตาม
แนวทางการจัดท า
มาตรฐาน   การส่งเสริม
กีฬา 

 

  ๓. ด้านบุคลากร : มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
หรือพนักงาน หรืออาสาสมัคร  ด้านการส่งเสริม
กีฬาและการออกก าลั งกาย  ซึ่ งส ามารถให้
ค าแนะน าหรือจัดกิจกรรมเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
 

-มีเจ้าหน้าที่สนทนาการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินและให้ค าแนะน า
การท ากิจกรรม 

 

  ๔. ด้านการบริหารจัดการ : การจัดตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
 

-มี  

  ๕. ด้านการจัดกิจกรรม : การจัดให้มีการ
ประกวดแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 

-มี เช่น โครงการ
มหกรรมกีฬาต าบลต้าน
ยาเสพติด โครงการแห่
ปราสาทผึ้งโบราณ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ที ่ มาตรฐานการ
บริการ 

สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม  ผลการติดตาม 
 

หมายเหตุ  

๑๐ มาตรฐานการดูแล
โบรารณสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
    ๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นม าและความส า คัญของ โบ ร าณสถาน 
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุประจ า
ท้องถิ่นในพื้นที่ของตน 
    ๒. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติ  ความเป็นมาและความส าคัญของ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์   และ
จดหมายเหตุประจ าท้องถิ่นในพื้นที่ของตน   

 
-ไม่มีการขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน 

 

มาตรฐานด้านการปฏิบัติ 
   มีโครงการ/กิจกรรม การรักษาความสะอาด
โบราณสถาน  หรือกิจกรรมการป้องกันความ
เสียหายแก่โบราณสถาน  

-ไม่มีการขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน 

 

มาตรฐานการการเผยแพร่ 
   ๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
แหล่งโบราณสถาน   หรือมรดกทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้เป็นที่แพร่หลาย  
   ๒. มีการจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านการศึกษา  

 
-มีประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 
 
-มีกิจกรรมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้าน
การศึกษา  

 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ   



   ๑. มีแผนแม่บทการบ ารุงดูแลรักษาโบราณสถาน 
   ๒. มีการด า เนินการปรับปรุ ง  หรือพัฒนา
โบราณสถานให้เป็น   แหล่งเรียนรู้/ศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในท้องถิ่น. 
   ๓. มีการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้าย และการ
ลักลอบขุดหาโบราณวัตถุจากโบราณสถาน/แหล่ง
โบราณคดีโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

-ไม่มี 

 
 
 

ประเด็นการติดตาม 
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ที ่ มาตรฐานการ

บริการ 
สาธารณะ 

ประเด็นการติดตาม ผลการติดตาม 
 

หมายเหตุ 

๑๑ มาตรฐานการ
ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีท้องถิ่นเป็นไปตามแนวคิด
พ้ืนฐานใน ๔ ด้าน ต่อไปนี้หรือไม ่

    ๑. ด้านการเรียนรู้ : ส่งเสริมกิจกรรมการให้
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ ประเพณีที่ส าคัญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
-มี 

 

    ๒. ด้านการมีส่วนร่วม : ส่งเสริมให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศาสนาที่
ตนเองนับถือ และกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลต่าง 
ๆ ตามประเพณีท้องถิ่น 

-มี  

    ๓. ด้านการสร้างเครือข่าย : ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น
ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ๆ  ในการอนุรักษ์และส่งเสริม  การด าเนินชีวิตตาม
หลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

-มีการประชุมหารือ
แนวทางในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น 

 



    ๔. ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ : 
การบูรณาการคุณค่า   ทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อชุมชน 
 

-มี  

 

 

 

 

 

 

 

 


