
  

   

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ที่ 119/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 
 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได
ดําเนินการจัดทําพรอมท้ังวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํามาตรฐานการ
บริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางาน
รับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 
 - คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวย

พลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานีขนสง              
ทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

 - คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส มาตรฐาน
การจัดการที่อยูอาศัย ผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก และมาตรฐาน
การคุมครองผูบริโภค 

 - คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐานดาน
การเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 - คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนาปา
ชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐานการสงเสริมการ
ทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีให
เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของประชาชน จึงแตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐาน
ดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ 
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 1 
พิจารณารางมาตรฐานสะพาน 

แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 
-------------------- 

 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน 
 ดานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
 และมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น) 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน คณะทํางาน 
3. นายกเทศมนตรีเมืองพจิิตร คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม จังหวัดสรุาษฎรธานี คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง จงัหวัดขอนแกน คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ จังหวัดเลย คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดทาเสา จังหวัดชัยนาท คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยปูลิง จงัหวัดแมฮองสอน คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลปาหุง จังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาสองยาง จังหวัดตาก คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลชมพู จังหวัดพิษณุโลก คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จงัหวัดกําแพงเพชร คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล จังหวัดสกลนคร คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลประสงค จังหวัดสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลบาละ จังหวัดยะลา คณะทํางาน 
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางชัน จังหวดัจันทบุรี คณะทํางาน 
22. นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะจันทร จังหวัดชลบุร ี คณะทํางาน 



 

 

23. ทองถิ่นจังหวัดตราด คณะทํางาน 
24. ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแก คณะทํางาน 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
26. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
27. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
28. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางาน 
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น สํานักมาตรฐานการ คณะทํางาน 
 บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
30. ผูแทนกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม คณะทํางาน 
31. ผูแทนกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม คณะทํางาน 
32. ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา คณะทํางาน 
33. ผูแทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
34. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
35. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

ท่ีปรึกษา 
 
1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
5. รองศาสตราจารย ดร.ตอตระกลู ยมนาค นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
6. นางอารยา เพ็งนิติ เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
7. นายนพดล ประไพตระกูล ท่ีปรึกษา 
8. นายสายันต อิ่มสม-สมบูรณ ท่ีปรึกษา 
 

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. วาท่ี ร.ต. ธานินทร  ริ้วธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น 
5. นางราตร ี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น 
6. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
   ทางเศรษฐกิจ 
7. นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ 
8. นายอวยชัย พัศดุรักษา เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
9. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
10. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
11. นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
12. นางพีรญา อาจเอือ้น เจาพนักงานปกครอง 5 
13. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
14. นางรัชนี เหรา พนักงานบันทึกขอมูล 



 

 

คณะผูจัดทําในสวนของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
มาตรฐานสะพาน 

 
1. ศาสตราจารย ดร.ตอกุล   กาญจนาลัย ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นายณรงค คูบารมี อนุกรรมการ 
3. ดร.วันจักร ฉายากุล อนุกรรมการ 
4. ดร.ชาครีย บํารุงพงศ อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ดร.อมร  พิมานมาศ อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. นายเทพฤทธิ์ รัตนปญญากร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
7. นางสาวสโรชา มัฌชิโม ผูชวยเลขานุการ 


