
  

   

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ที่ 119/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 
 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมท้ังวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํามาตรฐาน
การบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางาน
รับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานีขนสงทางน้ํา 
มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ  มาตรฐานการพัฒนาการดํา เนินงานดานเอดส 
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก และ
มาตรฐานการคุมครองผูบริโภค  

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐานดาน
การเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  

- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐานการ
สงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีให
เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจของประชาชน 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  2 
พิจารณารางมาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมรีายไดนอย  

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

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  (นายวสันต  วรรณวโรทร) ประธานคณะทํางาน 
2.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา คณะทํางาน 
3.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุร ี คณะทํางาน  
4.   นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะทํางาน 
5.   นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี คณะทํางาน 
6.   นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะทํางาน 
7.   นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี คณะทํางาน 
8.   นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   คณะทํางาน  
9.   นายกเทศมนตรีตําบลอางศิลา จังหวัดชลบุร ี คณะทํางาน 
10.  นายกเทศมนตรีตําบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี คณะทํางาน 
11.  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง คณะทํางาน 
12.  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ จังหวดัปทุมธานี คณะทํางาน 
13.  นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงพระ จังหวดัพิษณุโลก คณะทํางาน 
14.   นายกองคการบริหารสวนตําบลทายเหมือง จังหวัดพังงา คณะทํางาน 
15.  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนกํายาน จงัหวัดสุพรรณบุรี คณะทํางาน 
16.  นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
17.  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาโพ จังหวัดอุทัยธานี คณะทํางาน 
18.  นายกองคการบริหารสวนตําบลตากออก จังหวัดตาก คณะทํางาน 
19.   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลา จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน 
20.   นายกองคการบริหารสวนตําบลปริก จังหวัดสงขลา คณะทํางาน 
21.   ทองถิ่นจังหวัดพังงา คณะทํางาน 
22.   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก คณะทํางาน 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
23.   ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน  



 

 

24.   ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
25.   ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน  
26. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางาน 
27. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจดัการสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม คณะทํางาน  
 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม  
28. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น คณะทํางาน  
 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิน่ (นโยบายและแผน)  
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น คณะทํางาน 
 สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
30. ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย คณะทํางาน 
31. ผูแทนการเคหะแหงชาติ คณะทํางาน 
32. ผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) คณะทํางาน   
33. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย คณะทํางาน 
34. ผูแทนสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร คณะทํางาน 
35. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต คณะทํางาน 
36. นายสุรพงษ  ภูธนะพิบูลย คณะทํางาน 
37. ดร.วิมุต ิ ประเสริฐพันธ คณะทํางาน 
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

ท่ีปรึกษา 
 
1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. นายธนา ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น 
4. นายชัยพัฒน ไชยสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจดัการสิ่งแวดลอม 
   และการมีสวนรวม 
5. นางราตร ี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น 
6. นางณัฐกมล เจริญพานิช บุคลากร 7 
7. นายจีรศักดิ์ ศรีสุมล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
8. นายธีรพันธุ รื่นกลิ่นจันทร เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
9. นายธรินทร นวลฉว ี เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
10. นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
11. วาท่ี ร.ต. กองเกียรติ    นัยนาประเสริฐ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 
 

คณะผูจัดทําในสวนของสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
1. รองศาสตราจารย ดร.บรรโศภษิณ  เมฆวิชัย  หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. ผูชวยศาสตราจารยจิตติศักดิ์  ธรรมาภรณพิลาศ คณะผูจัดทํา 
3. นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร คณะผูจัดทํา 
4. นางอัยลา หงสเงิน คณะผูจัดทํา 
5. นางสาววัฒนา ศรีออน คณะผูจัดทํา 


