
คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต (13 มาตรฐาน) 

ที่ มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประเด็นการติดตาม ผลการติดตาม หมายเหตุ 
2 มาตรฐานการสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
มาตรฐานต่อไปนี้ หรือไม่อย่างไร 

1. มาตรฐานด้านสุขภาพและ
รักษาพยาบาล จัดให้มีบริการด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่
ผู้สูงอายุ เช่น ให้ค าปรึกษาแนะน า
ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ           
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
ผู้สูงอายุ  การจัดโครงการฝึกอบรมแก่
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครัวเรือน 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19 จึงจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือลด
ความเสี่ยง  ทั้งนี้ได้  เพ่ิมช่องทางเพ่ือแนะน า
ปรึกษาและ การติดต่อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
ผ่านทาง  เวปไซด์  ในหัวข้อบริการประชาชน 

 

2. มาตรฐานด้านรายได้  จัดให้มีการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จัดให้มีการส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้สูงอายุ                  การให้
การช่วยเหลือค่าโดยสารยานพาหนะ
ตามความเหมาะสม  และการให้ทุน
ประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 

- ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ 
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยการโอนเงินจาก
กรมบัญชีกลางทุกราย  ได้รับเงินไม่เกินของ
วันที่ 10 ของทุกเดือน 

- การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เทศบาลฯ 
ได้ตั้งงบประมาณใน การด าเนินการ คือ 
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  แต่เนื่องจาก
อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค              
โควิค-19 จึงได้ชะลอการด าเนินการตาม
โครงการฯ  

 



 
 

  3. มาตรฐานด้านที่พักอาศัย  จัดหาหรือ
ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพ่ือให้บริการเครื่องนุ่งห่มและที่พัก
อาศัยแก่ผู้สูงอายุที่พ่ึงตนเองไม่ได้ และ
บริการครอบครัวอุปการะแก่ผู้สูงอายุที่
อยู่คนเดียว และไร้ที่พ่ึง 

- มีการประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การซ่อมแซมบ้านพักท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ 
จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของ
มนุษย์จังหวัด 

- มีการประสานงานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
แก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส   เพื่อช่วยเหลือ
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภค-บริโภค 

 

4. มาตรฐานด้านนันทนาการ  จัดให้มี
กิจกรรมนันทนาการในวันส าคัญ  ชมรม
ผู้สูงอายุ  ศูนย์บริการผู้สูงอายุ  สโมสร
ผู้สูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการและ         
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

- มีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย 
- กิจกรรมการประชุมประจ าเดือน          
เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
- กิจกรรมการช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ               
ด้อยโอกาส 
- กิจกรรมการช่วยเหลือเงินฌาปนกิจ        
ศพผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ  

 

5. มาตรฐานด้านความมั่นคงทางสังคม 
ครอบครัว ผู้ดูแลและคุ้มครอง  จัดให้มี
ศูนย์บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ เช่น 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบริการ
สาธารณะ บริการหน่วยเคลื่อนที่ส าหรับ
ผู้สูงอายุ  บ้านฉุกเฉินศาสนกิจ และ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น 

- มีการประชาสัมพันธ์ด้านความม่ันคง              
ทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลผู้สูงอายุ                      
เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์             
วันละบาท  เพ่ือรับสวัสดิการ 9 ประเภท            
ที่ก าหนดในระเบียบการปฏิบัติของกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์วันละบาทของต าบล 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สูงอายุ เข้าเป็น

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุต าบล เพื่อรับ
สวัสดิการในกรณีท่ีเสียชีวิต  จะได้รับเงิน    
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามระเบียบ           
ของชมรม    
           

  6. มาตรฐานด้านการสร้างบริการและ
เครือข่ายการเกื้อหนุน  จัดให้มีบริการ
ชุมชนเคลื่อนที่  จัดให้บริการกิจกรรม
อาสาสมัครผู้ดูแลสูงอายุในเขตพ้ืนที่ 

- มีการประสานงานกับ รพ.สต. ในเขตพ้ืนที่          
ในการบริการให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่            
ป่วยติดเตียง  ซ่ึงจะมี อสม. ในหมู่บ้านเป็น
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ แต่ละหมู่บ้าน 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประเด็นการติดตาม ผลการติดตาม หมายเหตุ 



5 มาตรฐานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
มาตรฐานเด็กและเยาวชน ดังต่อไปนี้หรือไม่ 
อย่างไร 

1. การบริหารจัดการ  งบประมาณ และ           
การมีส่วนร่วม  มีการจัดโครงการและ       
การบริการงานอย่างเป็นระบบแบบแผน 
และส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม                  
การแสดงออกของเด็กและเยาวชน เช่น               
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
แผนการด าเนินงานกิจกรรมที่มีต่อเด็ก
และเยาวชนสัดส่วนงบประมาณการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ การจัด
ประชุมสัมมนากิจกรรมภาคสังคม 
บริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมปัญหา
และสถานการณ์  สิทธิเด็ก เป็นต้น 

2. สุขภาพอนามัย ความแข็งแรง และ                  
การออกก าลังกาย: เด็กและเยาวชน        
มีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ              
มีการป้องกัน และลดอัตราการสูบบุหรี่
ของกลุ่มวัยรุ่น 15 ปี ขึ้นไป ฯลฯ         
เด็กและเยาวชนมีโภชนาการ ส่วนสูง 
น้ าหนัก การเลี้ยงดูการรักษาพยาบาล 
และสุขภาพจิตที่ดี เป็นต้น 

- มีการจัดสรรงบประมาณ และการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนในต าบล เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในต าบลได้กล้าแสดงออก เช่น      
โครงการค่ายรวมใจการท าดีเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับ
เด็กและเยาวชน   

- มีการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนใน
ต าบล เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนได้
เข้าถึงสิทธิของตนเอง 

 
 
 
 
 

- มีการส่งเสริมการแข็งขันกีฬาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านการศึกษา: เด็กก่อนวัยเรียนเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กร้อยละ 90  เด็กอายุ          
7-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ         
ร้อยละ 100 ฯลฯ ความพร้อมของครู 
ผู้สอนเด็ก  จ านวนโรงเรียน  การศึกษา
ต่อ  ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  
คอมพิวเตอร์ งบประมาณการลงทุนทาง
การศึกษาเป็นต้น  มีความพร้อม 

4. ด้านสังคม: ไม่มีเด็กถูกทอดทิ้งลดอัตรา
การใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน    
มีการจัดระเบียบพื้นที่ส าหรับเด็กกลุ่ม
เพ่ือน ป้องกันไม้ให้เกิดความผิดทางเพศ  
ยาเสพติดอบายมุขต่างๆ 
 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กเล็กเข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของต าบล 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้เด็ก อายุ 7-15 ปี    
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

- มีความพร้อมของครูผู้สอนเด็ก 
- มีโรงเรียนของเทศบาลฯ จ านวน 1 โรงเรียน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 
- มีแหล่งเรียน คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 

 
- ไม่มีเด็กถูกทอดทิ้ง 



 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประเด็นการติดตาม ผลการติดตาม หมายเหตุ 



6 มาตรฐานการพัฒนาและ 
สงเคราะห์ผู้พิการ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการด าเนินงานต่อไปนี้ 
หรือไม่ อย่างไร  

1. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการส่งเสริม 
สุขภาวะทั้งร่างกายจิตใจของผู้พิการ 
 

 
 
 

-  

 

2. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ  พัฒนาอาชีพ        
เพ่ิมรายได้ของผู้พิการในการเลี้ยงดู
ตนเองอย่างเพียงพอ 

- มีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ             
โดยการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ            
ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวของคนพิการ
ในต าบล เพ่ือให้คนพิการสามารถเลี้ยง             
ตนเองได้ 

- มีกิจกรรมของชมรมคนพิการของต าบล 
เพ่ือให้สมาชิกได้รับสิทธิสวัสดิการ  

 

3. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา  การขจัดความไม่รู้
หนังสือของผู้พิการ 

-   

4. ยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านการจัดที่
อยู่อาศัยเหมาะสมและมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีและเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกัน 

- มีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ 
เพ่ือให้เหมาะสมตามความพิการ                    
โดยประสานของบประมาณซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยส าหรับคนพิการจาก พัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการส่งเสริมผู้
พิการอยู่รวมในสังคมอย่างบูรณาการ
เท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี การส่งเสริม
ตระหนักรู้ และสร้างเสริมเจตคติความ
เข้าใจเชิงสร้างสรรค์สาธารณะต่อ
ผู้บริหาร 

- มีการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิที่พ่ึงได้รับ 
เช่น เบี้ยยังชีพความพิการ 

- มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ          
คนพิการ เพ่ือให้เข้าถึงการบริการของรัฐ เช่น 
รถเข็นส าหรับคนพิการ ห้องน้ าส าหรับ          
คนพิการ  ทางลาดส าหรับคนพิการ  ที่จอด
รถส าหรับคนพิการ จุดบริการข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับคนพิการ  เป็นต้น 
 

 

6. ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานด้านการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองและ
การตระหนักรู้สิทธิหน้าที่ของผู้พิการใน
ฐานะพลเมืองของประเทศ 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการได้ใช้สิทธิใน
การเลือกตั้ง ตามหน้าที่ของตนเอง 

 



 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประเด็นการติดตาม ผลการติดตาม หมายเหตุ 



9 มาตรฐานการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดส่งเสริมการพัฒนาสตรี       
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการบริหารจัดการ : คณะกรรมการ/
คณะท างาน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานด้านสตรี เด็ก
และเยาวชน  มีเจ้าหน้าที่ที่ท างาน
เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี 

 
 
 

- มีคณะท างาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ 
ในการด าเนินงานด้านสตรี  

- มีกลุ่มสตรี 
- มีกลุ่มเด็กและเยาวชน 

 

2. ด้านสุขภาพอนามัย : มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อสุขภาพ มีการส่งเสริมให้สตรี
สามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเอง 

- มีกลุ่มสตรีของต าบล ที่สามารถดูแลรักษา
สุขภาพของตนเอง และของสมาชิกของกลุ่ม
สตรีในต าบล 

 

3. ด้านการศึกษาเรียนรู้ : มีการจัดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
- มีปราชญ์ชาวบ้าน 

 

4. ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการท างานของสตรี 
โอกาสในการท างานของสตรี 

- มีการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรีในต าบล 
- มีการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มสตรีใน

ต าบล 

 

5. ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี :  
จิตส านึกเจตคติ  ค่านิยม เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรม สิทธิความเสมอภาค
ของหญิงชาย 

- มีการส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงสิทธิและความ
เสมอภาค 

 

6. ด้านการจัดการทรัพยากร: มีความ              
สามารถในการควบคุมทรัพยากร
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

-   



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน 

ตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ มาตรฐานการบริการสาธารณะ ประเด็นการติดตาม ผลการติดตาม หมายเหตุ 
6 มาตรฐานการส่งเสริมการ

ส่งเสริมอาชีพ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการส่งเสริม
อาชีพของประชาชน  ตามแนวทางการส่งเสริม
อาชีพ ดังต่อไปนี้  

1. การส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับการประกอบ
อาชีพและส่งเสริมอาชีพของประชาชน  
จัดท าทะเบียนอาชีพ ทะเบียนวัตถุดิบ 
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน  การสร้าง
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมอาชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

- มีการส ารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ 
- ทะเบียนกลุ่มอาชีพ 
- ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน 

 

 

2. การฝึกอาชีพ ฝึกอบรมตามความ
ต้องการของประชาชน  กลุ่มอาชีพใน
ท้องถิ่น 

- มีการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพในต าบล  
เช่น โครงการฝึกส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา
ดุกให้แก่คนพิการ 

- โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในต าบล 

 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ         
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ความรู้
ทักษะในการประกอบอาชีพ 

- ส่งเสริมในการรวมกลุ่ม เช่นกลุ่มอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาต าบล  กลุ่มอาชีพข้างฮาง 
งอก  กลุ่มท่อเสื่อจากต้นกก  กลุ่มข้าวแต๋นน้ า
แตงโม เป็นต้น 

 

4. การส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่

- มีการส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ใน         
การฝึกอาชีพ  ตลอดจนบุคลากรเจ้าหน้าที่ใน

 



 

เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

 
 

การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

  5. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาที่เกี่ยวกับอาชีพท้องถิ่นเพื่อสร้าง
องค์ความรู้  ทักษะ  การบริหารจัดการ  
การปรับปรุงและสร้างโอกาสแข่งขันทั้ง
ในระดับชุมชน  ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ 

- มีการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยให้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติสกลนคร ที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่  

 

6. ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจในการจัดท าแผนการส่งเสริม
อาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยเน้นการมีส่วนของประชาชน 

- มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน เพ่ือให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

 

7. มีการติดตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  การส่งเสริมอาชีพใน
ท้องถิ่น  และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปสู่
ความต้องการของประชาชนในทุกระดับ 

- มีการสรุปผล การด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรม  เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินการครั้งต่อไป 

 


