
  

   

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ที่ 119 /2549 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

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

 - คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ  มาตรฐานสะพาน  มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา                
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานีขนสง
ทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

  - คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการสงเสริม
อาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส มาตรฐานการ
จัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก และมาตรฐานการ
คุมครองผูบริโภค  

 - คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ  มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต  มาตรฐาน               
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาวและมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  

 - คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  มาตรฐานการพัฒนา                  
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว
และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวของ  และมีความถูกตอง  เหมาะสมสําหรับองคกรปกครอง                    
สวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจ
หนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของประชาชน                 
จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครอง                
สวนทองถิ่น เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรางมาตรฐาน 
23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้  

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
  สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 
 
 
  ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ 
  (นายชัยกฤษ  ดิษฐอํานาจ) 
  รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

รายชื่อคณะทํางานที่ 2 
พิจารณามาตรฐานการคุมครองผูบริโภค 

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

 
1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายวสันต วรรณวโรทร) ประธานคณะทํางาน  
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  คณะทํางาน 
3.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม  คณะทํางาน 
4.  นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  คณะทํางาน 
5.  นายกเทศมนตรีเมืองบานฉาง จังหวัดระยอง  คณะทํางาน 
6.  นายกเทศมนตรีเมืองทาเรอืพระแทน จังหวัดกาญจนบุรี  คณะทํางาน 
7.  นายกเทศมนตรีเมืองกําแพงเพชร  คณะทํางาน 
8.  นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี  คณะทํางาน 
9.  นายกเทศมนตรีตําบลหวยใหญ จังหวัดชลบุร ี  คณะทํางาน 
10.  นายกเทศมนตรีตําบลทาขาม จังหวัดตรัง  คณะทํางาน 
11.  นายกเทศมนตรีตําบลทาชาง จังหวัดนครนายก  คณะทํางาน 
12.  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี  คณะทํางาน 
13.  นายกองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุร ี  คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลวังดง จงัหวัดกาญจนบุรี  คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาแดง จังหวัดอุบลราชธานี  คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลทากุม จังหวัดตราด  คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลพระลับ จังหวดัขอนแกน  คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลอางทอง จังหวัดพัทลุง  คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลเดิมบาง จังหวดัสุพรรณบุร ี  คณะทํางาน 
21. ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร  คณะทํางาน 
22. ทองถิ่นจังหวัดชัยนาท  คณะทํางาน 
23.  ผูแทนสํานักชั่ง ตวง วัด กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย คณะทํางาน 



 

 

24.  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค สํานักนายกรัฐมนตรี คณะทํางาน 
25.  ผูแทนกองสงเสริมงานคุมครองผูบรโิภคดาน คณะทํางาน 
 ผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
26. ผูแทนกองสุขาภิบาลอาหาร สาํนักอนามัย กรงุเทพมหานคร คณะทํางาน 
27. ผูแทนมูลนิธิเพื่อผูบริโภค คณะทํางาน 
28. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ  คณะทํางาน 
 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
29. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  คณะทํางาน 
30. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
31. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  คณะทํางาน 
32. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจดัการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  คณะทํางาน 
 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 
33. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  คณะทํางาน 
34. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น   คณะทํางาน 
 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน)  
35. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น   คณะทํางาน 
 สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

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 
5. นางวิภา ธูสรานนท ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจดัการดานสาธารณสุข 
   สวัสดิการสังคม 
6.  นางราตรี  รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น 
7. นางณัฐกมล เจริญพานิช บุคลากร 7 
8.  นายจีรศักดิ์ ศรีสุมล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
9.  นายธีรพันธุ รื่นกลิ่นจันทร เจาพนักงานปกครอง 5 
10. นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
11. วาท่ีร.ต. กองเกียรติ   นัยนาประเสริฐ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 

คณะผูจัดทําในสวนของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. ผูชวยศาสตราจารยนักรบ  ระวงัการณ นักวิจัย 
2. ผูชวยศาสตราจารยสินธะวา  คามดิษฐ นักวิจัย 
3. อาจารยสมบูรณ แซเจ็ง นักวิจัย 
4. ดร.ประวิทย เขมะสุนันท นักวิจัย 
5. นายณรงคฤทธิ์ นีละโยธิน นักวิจัย 
6. นางสาววรรัตน รอดมณ ี ผูชวยนักวจิัย 


