
 

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี   119/2549 
เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 23 มาตรฐาน 
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ 

- คณะทํางานที่ 2  รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก 
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค   

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน  
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน      
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  

- คณะทํางานที่ 4  รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม



  

   

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                 ส่ัง ณ วันที ่ 12  เมษายน พ.ศ. 2549 
 
   ชัยฤกษ ดษิฐอาํนาจ 
   (นายชยัฤกษ ดิษฐอํานาจ) 
   รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่1 
พิจารณารางมาตรฐานโรงฆาสัตว 

แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 119 /2549 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2549 
------------------------ 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน 
 ดานการศึกษาวิจัยและการพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลทองถ่ิน 
 และมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน) 
2. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม  คณะทํางาน 
3.  นายกเทศมนตรีนครขอนแกน คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีเมืองอางทอง คณะทํางาน 
5.  นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
9. นายกเทศมนตรีตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี คณะทํางาน 
10. นายกเทศมนตรีตําบลจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
11. นายกเทศมนตรีตําบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
12. นายกเทศมนตรีตําบลวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว คณะทํางาน 
13. นายกเทศมนตรีตําบลเวียงสา จังหวัดนาน คณะทํางาน 
14. นายเทศมนตรีตําบลชางเผือก จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
15. นายกเทศมนตรีตําบลตนเปา จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
16. นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย จังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
17. นายกเทศมนตรีตําบลจันจวา จังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาชัย จังหวัดชัยนาท คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางลึก จังหวัดชุมพร คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน  
21.  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงมะพราว จังหวัดพังงา คณะทํางาน 



  

   

22. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน  
23. ทองถ่ินจังหวัดราชบุรี คณะทํางาน 
24. ทองถ่ินจังหวัดชลบุรี คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก คณะทํางาน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
26. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
27. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
28. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน คณะทํางาน  
30. ผูแทนกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ คณะทํางาน 
31. ผูแทนคณะสัตวแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะทํางาน 
32. ผูแทนคณะสัตวแพทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะทํางาน 
33. ผูแทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คณะทํางาน 
34. ผูแทนกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน คณะทํางาน 
35. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

คณะผูจัดทาํในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. วาที่ ร.ต. ธานนิทร    ร้ิวธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการ 
   บานเมืองที่ด ี
4. นายวีระศักดิ ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน 
5. นางราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
6. นายชัยสิทธิ ์ พานิชพงศ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสราง 
   พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
7. นายดษุฎ ี สุวัฒวิตยากร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ 
8. นายอวยชยั พัศดุรักษา เจาพนกังานปกครอง 7 ว 
9. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนกังานปกครอง 7 ว 
10. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
11. นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
12. นางพีรญา อาจเอื้อน เจาพนกังานปกครอง 5 
13. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
14. นางรัชน ี เหรา พนักงานบนัทกึขอมูล 
 



  

   

คณะผูจัดทําในสวนของสํานักสงเสรมิและบริการวิชาการพระจอมเกลาลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

มาตรฐานโรงฆาสัตว 
 
 1. รองศาสตราจารย ดร.กันยา ตันติวิสุทธิกุล ประธาน 
 2. รองศาสตราจารย ดร.จุฑารัตน    เศรษฐกุล รองประธาน 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาพร    ขอไพบูลย กรรมการ 
 4. นางสาวงามจิตร งามสรรพ กรรมการ (ฝายการเงิน) 
 5. นางสาวอารีรัตน นิลวัฒนา กรรมการประสานงาน 
 6. นายณัฐภาส โกยรัมย กรรมการฝายสืบคนขอมูลและพิมพเอกสาร 
 7. นางสาวเมธาวี ออนวาที กรรมการฝายสืบคนขอมูลและพิมพเอกสาร 
 
 
 


