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สารบัญ 
 

                  เร่ือง                  หนา 
     ดานโครงสรางพื้นฐาน                 1 

- มาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเทา                 3 
- มาตรฐานทางระบายน้ํา                4 
- มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ                 5 
- มาตรฐานอางเกบ็น้ําและเข่ือนขนาดเล็ก                        6 
- มาตรฐานระบบน้าํสะอาด                 8 
- มาตรฐานการกอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาแหลงน้ํา  9 
- มาตรฐานการควบคุมอาคาร               11 
- มาตรฐานการวางผังเมอืง               12 
- มาตรฐานสะพาน               13 
- มาตรฐานการบรหิารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย                          15 
- มาตรฐานสถานีขนสงทางบก                         16 
- มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา                         17 
- มาตรฐานการบรหิารจัดการแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร               18 

      ดานคุณภาพชีวิต                21 
- มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                           23 
- มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน               23 
- มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ              24 
- มาตรฐานศูนยการเรยีนรูชุมชน             26 
- มาตรฐานสถานทีพั่กผอนหยอนใจ            27 
- มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ            28 
- มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน            30 
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถิน่            31 
- มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี             31 
- มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส            32 
- มาตรฐานการสงเสริมกีฬา             33 
- มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย              34 
- มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค            36 
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สารบัญ 
 

                                 เร่ือง                             หนา 
     ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย                   39 

- มาตรฐานการปองกันอุบัติภยัทางถนน 41 
- มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 42 
- มาตรฐานการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง 43 
- มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 44 
- มาตรฐานดานการทะเบียนและอนญุาต          46 
- มาตรฐานดานการเปรียบเทยีบปรบั     49 
- มาตรฐานหอกระจายขาว        49 
- มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ       50 
- มาตรฐานหอพัก            52 
- มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน            54 
- มาตรฐานโรงฆาสัตว           55 

     ดานการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรม         57 
- มาตรฐานการกํากับดูแลโรงงาน            59 
- มาตรฐานการสงเสริมการทองเทีย่ว           60 
- มาตรฐานตลาด            60 
- มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ        61 
- มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน            62 
-     มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น         63 
- มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม            63 
- มาตรฐานการพัฒนาชุมชน            64 
- มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน                                  66 
- มาตรฐานการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล            67 
- มาตรฐานบําบัดน้ําเสีย        68 
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