
  

   

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 220/2548 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-------------------------- 

 
 ดวยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินโครงการจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยวาจางหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา จัดทํามาตรฐาน จํานวน 12 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 
5 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ มาตรฐานการพัฒนา
และสงเคราะหผูพิการ และมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

- คณะทํางานที่ 2  รับผิดชอบ มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน และมาตรฐาน
สถานที่พักผอนหยอนใจ 

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
- คณะทํางานที่ 4  รับผิดชอบ มาตรฐานระบบน้ําสะอาด มาตรฐานการบริหารจัดการ

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร และมาตรฐานการกอสราง บูรณะ และ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา 

-  คณะทํางานที่ 5 รับผิดชอบ มาตรฐานการควบคุมอาคาร มาตรฐานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการวางผังเมือง 

 
 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 12 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือที่แนบทายคําสั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 

อนุชา โมกขะเวส 
นายอนุชา โมกขะเวส 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 4 
พิจารณารางมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 220/2548 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548 
---------------------------- 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายธวัชชัย ฟกอังกูร) ประธานคณะทํางาน 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี คณะทํางาน 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบรีุ คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีตําบลปราณบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีตําบลปาตันนาครัว จังหวดัลําปาง คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีตําบลบัวใหญ จังหวดันครราชสีมา คณะทํางาน 
7. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนงาม จังหวัดสกลนคร คณะทํางาน 
8. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพสะ จังหวัดอางทอง คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลทามะเดื่อ จังหวดัพัทลุง คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลสามงาม จังหวัดพิจิตร คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสา จังหวัดเชยีงใหม คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลอางคีรี จังหวัดจันทบุรี คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลวังใหม จังหวัดชุมพร คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลทับยา จังหวัดสิงหบุรี คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลธรรมานูล จังหวดัชัยนาท คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลสะอาดสมบูรณ จังหวัดรอยเอ็ด คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสําราญ จังหวดัชัยภูม ิ คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลตลิ่งชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลคันธุลี จังหวัดสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลทามะเขือ จงัหวัดกําแพงเพชร คณะทํางาน 
22. ทองถ่ินจังหวดัหนองบวัลําภ ู คณะทํางาน 
23. ทองถ่ินจังหวดันครสวรรค คณะทํางาน 



 

 

24. ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและ คณะทํางาน 
 สหกรณ 
26. ผูแทนกรมทรพัยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 
27. ผูแทนกรมทรพัยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ คณะทํางาน 
 ส่ิงแวดลอม 
28. ผูแทนกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะทํางาน 
29. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง คณะทํางาน 
 สวนทองถ่ิน 
30. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด แหงประเทศไทย คณะทํางาน 
31. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
32. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบล แหงประเทศไทย คณะทํางาน 
33. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและการมสีวนรวม คณะทํางาน 
34. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
35. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน คณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

ที่ปรึกษา 
 
1.  นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.  นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3.  นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4.  นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 

คณะผูจัดทาํในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. วาที่ ร.ต. ธานินท ร้ิวธงชัย ผูอํานวยการสวนบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
4. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน 
5. นางราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
6. นายศิริวัตน บุปผาเจริญ ผูอํานวยการสวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคล 
   สวนทองถ่ิน 
7. นายอวยชัย พัศดุรักษา เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
8. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
9. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
10.  นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5  
11. นางพีรญา อาจเอื้อน เจาพนักงานปกครอง 5 
12. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 
13. นางรัชนี เหรา พนักงานบันทึกขอมูล 

 
 



 

 

คณะผูจัดทาํในสวนของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
1. รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  ขวัญยืน หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. รองศาสตราจารย ดร.วราวุธ  วุฒิวณิชย ผูชวย 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิมิตร  เฉิดฉันทพพิัฒน ผูชวย 
4. ดร.ทองเปลว       กองจันทร ผูชวย 


