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บญัญตัิใหการ
บรหิารราชการ

ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของ

ประชาชน
เกิด

ผลสมัฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ

เกิดความ
คุมคา 

ไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน 

ประชาชนไดรับ
การอํานวย

ความสะดวก 

สามารถ
ตอบสนอง

ความตองการ

มกีารประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

อยางสม่ําเสมอ

จึงไดมีการตราพระ
ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ว า
ดวยหลักเกณฑและ
วิ ธี ก า ร บ ริ ห า ร
กิจการบานเมืองที่ด ี
พ.ศ.2546



ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทาํหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี อยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การอํานวยความสะดวกในหมวด 5 และ
หมวด 7 จึงเปนที่มาของ “การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี” ที่องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทุกแหงตองถอืปฏิบัติ

มาตรา 52



2. บริหารงาน
เพ่ือใหเกิด

ผลสมัฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ

1.บรหิาร
ภารกิจเพ่ือ

ประโยชนสุข
ของประชาชน

3.มีประสิทธิภาพ
และเกิดความ
คุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐ

4. ไมมขีั้นตอน
การปฏบิัตงิาน

เกินความ
จําเปน

6.อาํนวยความ
สะดวกและ
ตอบสนอง

ความตองการ
ของประชาชน

5.ปรบัปรงุ
ภารกิจของสวน
ราชการใหทนัตอ

สถานการณ

7. ประเมนิผล
การปฏิบัติ

ราชการอยาง
สม่ําเสมอ

“การบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี” ที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกแหงตองถือปฏิบัติ 

มี 7 ประการ ไดแก



ประโยชนที่จะไดรับจากพระราชกฤษฎีกา

1.  รั ฐสามารถ กําหนดนโยบายและ         
เปาหมายไดชัดเจน

2. สวนราชการและขาราชการมีแนวทางในการ
มีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เปนมาตรฐาน 
มีความโปรงใส สามารถวัดผลการดําเนินงานได

3. ประชาชนไดรับบรกิารที่สะดวก 
รวดเร็ว สามารถตรวจสอบและมีสวน
รวมในการบริหารสวนราชการ



มุงใหประชาชนเปน
ศนูยกลาง กําหนด
แนวทางปฏิบัตดิังน้ี

2.วางระเบียบ
การควบคุม

ภายใน

3.เปดเผยขอมูล 
งบประมาณ

รายจายประจําป

1.เปดเผยขอมูล
การปฏบิัตงิาน



1. ใหจ้ดัทาํแผนพฒันา

2. ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนพฒันา

3. นําแผนพฒันา 4 ปีมาใชเ้ป็นกรอบ ในการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี

4.ใหม้กีารจดัทาํขอ้ตกลง การปฏบิตัริาชการกบัผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

5.สง่เสรมิการพฒันาความรูใ้นหน่วยงานและมกีารเรยีนรูร้ว่มกนั



กาํหนดเป้าหมายแผนการ
ดาํเนินงานระยะเวลาแล้ว

เสรจ็

จดัซือ/จดัจ้างโดยเปิดเผย
และเทียงธรรม

การจดัทาํบญัชีรบัเรืองราว
ร้องทุกข ์และการกาํหนด

ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา

การสงัราชการให้กระทาํเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร



กระจายอาํนาจการ
ตดัสินในการอนญุาต 
การอนมุัตใิหแกผูมี

หนาที่รับผิดชอบเรื่องน้ัน
โดยตรง

ใหมกีารควบคมุ 
ตดิตาม กํากับดแูลการ
ใชอํานาจและความ
รับผิดชอบของผูรบั

มอบอํานาจ

การจัดบรกิาร
สาธารณะแกประชาชน 
ใหจัดแผนภมูิขั้นตอน 

ระยะเวลาการ
ดาํเนนิการ

จัดต้ัง/สนับสนุนศูนยบริการ
รวมเพ่ืออาํนวยความสะดวก
แกประชาชนในการติดตอขอ

ทราบขอมูล ขออนุญาต/
อนุมัติ เปนอํานาจหนาที่ของ 

อปท.



ระยะเวลา 3 ป ให
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

ตามความจําเปน

จัดใหมีการแกไขปรับปรุง 
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัตใิห
สอดคลองกับสถานการณ



กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของแตละงานใหประชาชน

ทราบ

กรณีมีหนังสือรอ้งเรียน เสนอแนะ 
สอบถามจากประชาชน ให้แจ้งผล

การดาํเนินการภายในสิบห้าวนัหรอื
ภายในระยะเวลาทีได้กาํหนด

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน



การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

จัดใหมีบคุคลภายนอกรวม
ในการประเมินผล

ปฏิบัติงาน

การประเมินบุคคลใหคํานึงถึงผล
การปฏิบัติงานของขาราชการ 
และประโยชนที่หนวยงานไดรบั

จากการปฏิบัติงาน



กําหนดใหตอง
รายงานให

ประชาชนทราบ

)))



นายกองคการปกครองสวนทองถ่ินไม
อนุญาตตามคําขอ ผูยื่นคําขอสามารถ
อุทธรณได โดยสงคําวินิจฉัยไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร 10300



สรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางเปนรายเดอืน
ทุกๆเดือน ใหมรีายละเอยีด วงเงนิงบประมาณ 

วิธีซ้ือหรือจาง รายช่ือผูเขาเสนอราคา ราคาที่เสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือกรวมถึงราคา และเหตุผลโดย

สรุป



ดานโครงสรางพื้นฐาน 
13 มาตรฐาน

ดานคุณภาพชีวิต           ดานคุณภาพชีวิต           
13 มาตรฐาน

ดานการจัดระเบียบชุมชน  
สังคม และรักษาความสงบ
เรียบรอย 11 มาตรฐาน

11 มาตรฐาน

ดานการลงทุน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และศิลปวัฒนธรรม 
11 มาตรฐาน

48 มาตรฐาน



1.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (การคมนาคม 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง การ
ควบคุมอาคาร)

2.  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต (สงเสริม
อาชีพ สวัสดกิารสังคม นันทนาการ 
การศึกษา สาธารณสุข)

3.  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบรอย (การสงเสริม 
ปชต. การมีสวนรวมของ ปชช. การ
ปองกัน /บรรเทาสาธารณภัย)



4.  ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว          
(การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว)

5.  ดานการบริหารจัดการและการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม            
(การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ปาไม ที่ดิน 
นํ้า  การจัดการสิ่งแวดลอม)

6.  ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน (ดูแลโบราณสถาน)



แนวคิดวาดวยระบบ
มาตรฐานบริการ

สาธารณะของ อปท.

1. ระบบมาตรฐานขั้น
ต่ํา (Standard 

Practices)

2. ระบบมาตรฐานเพ่ือ
ความเปนเลิศ         

(Best Practices)

3. ระบบมาตรฐานที่ให
สัญญาตอผูใชบริการ 
(Citizen Charter) 



• มีจุดมุงหมายหลักที่จะให อปท. 
จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนให
ครอบคลุมและไดมาตรฐานเทากับหรือ
เหนือกวาที่สวนราชการไดจัดทาํ



  ระบบมาตรฐานที่ใหสัญญาตอผูใชบริการ
มจีุดประสงคที่จะสงเสริมคุณภาพของบริการสาธารณะที่

จัดโดยหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุง
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการมากที่สุด ซ่ึงทุก
หนวยงานตองจัดทํามาตรฐานการบริการของตนเองและ
ประกาศใหผูใชบริการรับทราบ และเปนผูควบคุมคุณภาพการ
บรกิารและสามารถฟองรองได



         เพ่ือเปนแนวทางปฏบิัตขิอง อปท. ในการ
จัดบริการสาธารณะตามภารกิจอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนดและภารกิจที่ไดรับการถายโอน

เพ่ือใชในการกํากับดูแล
         กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ไดจัดทํามาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ของ อปท.ไวรวม 48 มาตรฐาน 



Page ที่คนหา 48 มาตรฐาน  
1. เขาไปที่ E-Book ของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน



2. คนหา 48 มาตรฐาน 



การเผยแพร่มาตรฐาน
● หนังสือคูมือมาตรฐานฯ  48  เลม
● วีซีดี ประกอบการศึกษาตามหนังสอืคูมือฯ 10 

มาตรฐาน
● วีซีดี แนะนํามาตรฐานทั้ง 48  มาตรฐาน 
● เผยแพรหนงัสือคูมือมาตรฐานฯ ในเว็บไชตของ สถ. 

http://www.thailocaladmin.go.th  เมนู  e-Book



มาตรฐานดา้นโครงสร้างพนืฐาน 13 มาตรฐาน 
1. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา
2. มาตรฐานทางระบายนํ้า
3. มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ
4. มาตรฐานอางเก็บนํ้าและเข่ือนขนาดเล็ก
5. มาตรฐานระบบน้ําสะอาด
6. มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา



มาตรฐานด้านโครงสร้างพนืฐาน 13 มาตรฐาน (ตอ่)
7. มาตรฐานการควบคมุอาคาร
8. มาตรฐานการวางผังเมือง
9. มาตรฐานสะพาน
10. มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทติย
11. มาตรฐานสถานขีนสงทางบก
12. มาตรฐานสถานขีนสงทางนํ้า
13. มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร



มาตรฐานด้านคุณภาพชีวิต 13 มาตรฐาน
1. มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3. มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ
4. มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน
5. มาตรฐานสถานที่พักผอนหยอนใจ
6. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ
7. มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน



มาตรฐานด้านคุณภาพชีวิต 13 มาตรฐาน (ต่อ)
8. มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถ่ิน
9. มาตรฐานการสงเสริมการพฒันาสตรี
10. มาตรฐานการพฒันาการดาํเนินงานดานเอดส
11. มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
12. มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศยัผูมรีายไดนอย
13. มาตรฐานการคุมครองผูบรโิภค



มาตรฐานด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
และรักษาความสงบเรียบร้อย 11 มาตรฐาน

1. มาตรฐานการปองกันอุบัติภัยทางถนน
2. มาตรฐานการปองกันและระงบัอัคคีภัย
3. มาตรฐานการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง
4. มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต
6. มาตรฐานดานการเปรียบเทียบปรับ



มาตรฐานดา้นการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และรักษาความสงบเรียบร้อย 11 มาตรฐาน (ต่อ)

7. มาตรฐานหอกระจายขาว
8. มาตรฐานหองนํ้าสาธารณะ
9. มาตรฐานหอพัก
10. มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
11. มาตรฐานโรงฆาสัตว



มาตรฐานด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ
สิงแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 11 มาตรฐาน

1. มาตรฐานการกํากับดแูลโรงงาน
2. มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว
3. มาตรฐานตลาด
4. มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ
5. มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีต   
    ประเพณีทองถ่ิน



มาตรฐานด้านการลงทุน ทรัพยากรธรรมชาติ
สิงแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 11 มาตรฐาน (ต่อ)

6. มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
7. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
8. มาตรฐานการพัฒนาปาชุมชน
9. มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
10. มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
11. มาตรฐานการบําบัดนํ้าเสีย



 ผูบริหาร อปท.  
      1.  ปรับใช ใหสอดรับกับ

สภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรม และ
วิ ถีชี วิตความเปนอยูของ
ประชาชน 

2.  การจดัทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

4 .   ก า ร ต้ั ง
งบประมาณ 

5.  การสรรหาและ
พัฒนาบุคลากร

3.  การติดตาม
ตรวจสอบการ
ทํ า ง า น ข อ ง
เจาหนาท่ี



  เจาหนาที่ผูปฏิบตัิ  
       

1.  ใชเปนแนวทางในการใหบริการประชาชน 

2.  การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิด
ความสะดวก และรวดเร็วแกประชาชน



ประชาชน
1.  ใชเปนเครื่องมือใน
ก า ร ต ร ว จส อ บ กา ร
ใหบริการ

2.  สามารถเขามีสวน
รวมในการจัดทําแผน 
และเสนอแนะความ
ตองของประชาชน



• ประชาชนไดรบับริการที่ดี มีมาตรฐานเทาเทียมกันและมี
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น

• เปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือใหผูบริหารใชในการบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธผิล  

• เปนเครื่องมือตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท.





การประเมนิฯ ประกอบดวย 4 ดานคือ
• การบริหารจัดการดานที่ 1 

• การบริหารงานบุคคลและกิจการสภาดานที่ 2 

• การบริหารการเงินและการคลังดานที่ 3 

• การบริการสาธารณะ ดานท่ี 4 



ผลการประเมนิคะแนนรวมทั้ง 4 ดานนําไปใชเปน

1
• เปนสัดสวน 10 คะแนนเพ่ือขอรับ (โบนัส)         

ไดทุกดาน ไมต่ํากวา 60%

2
• เปนเกณฑปรับขนาดเทศบาลเปนขนาดใหญ

3

• เปนตวัชี้วัดกําหนดระดับ ปลัด                           
อบต. 7 (ผานรอยละ 60)  อบต. 8 (ผานรอยละ 
75)



บริการสาธารณะของทองถ่ิน
บรกิารสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาท่ีจัดทํา

โดย อปท.    มี 2 ประเภทคือ

1. บริการสาธารณะ
ที่เปนหนาที่หลักของ
อปท. ตามกฎหมาย

จัดต้ัง

2. การบรกิาร
สาธารณะตาม
ภารกิจการถาย

โอน



ขอบคณุครบั


