
 

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 119/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 
 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินได
ดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 23 มาตรฐาน 
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐาน
สถานีขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐาน
หองน้ําสาธารณะ 

- คณะทํางานที่ 2  รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค  

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน  

 
/ - คณะทํางานที่ 4 … 



  

   

- คณะทํางานที่ 4  รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการ
พัฒนาปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการ
สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน 
มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริม
กีฬา 

 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  ดษิฐอํานาจ 
(นายชยัฤกษ  ดิษฐอํานาจ) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 



 

 

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่4 
พิจารณามาตรฐานการสงเสรมิการทองเที่ยว 

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

 
1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายวสันต วรรณวโรทร) ประธานคณะทาํงาน 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน  
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําประแส จังหวัดระยอง คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลยาง จังหวัดมหาสารคาม คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองใหญ จังหวัดจนัทบุรี คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลปวนพุ จังหวัดเลย คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลกําโลน จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
18. ทองถ่ินจังหวัดสิงหบุรี คณะทํางาน 
19. ทองถ่ินจังหวัดตาก คณะทํางาน 
20. ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร คณะทํางาน 
21. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก คณะทํางาน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



  

   

22. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
23. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
24. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
26. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน  
27. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะทํางาน 
 สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน)    
28. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน  คณะทํางาน 
 สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน  คณะทํางาน 
 สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
30. ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
31. ผูแทนสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา คณะทํางาน 
32. ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช คณะทํางาน 
33. ผูแทนสมาคมมัคคุเทศกอาชีพ คณะทํางาน 
34. ผูแทนสมาคมไทยทองเที่ยวเชิงอนุรักษและผจญภัย คณะทํางาน 
35. นายไมตรี พุทธวงษ ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว  คณะทํางาน 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
36. นายชาติชาย เทพแปง ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว คณะทํางาน 
 
 

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



 

 

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

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1.  นายวสนัต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2.  นายอํานวย  ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.  นายธนา ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. นายชัยสิทธิ ์ พานิชพงศ ผูอํานวยการสวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
5. นางราตรี  รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
6. นางณัฐกมล เจริญพานิช บุคลากร 7 
7.  นายจีรศักดิ ์ ศรีสุมล เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
8. นายธีรพันธุ ร่ืนกลิ่นจันทร เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
9.  นางสาวจุฑามาศ  บุญเนื่อง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
10.  วาที ่ร.ต. กองเกียรต ินัยนาประเสริฐ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 
 

คณะผูจัดทําในสวนของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยนักรบ  ระวังการณ หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. ผูชวยศาสตราจารยสินธะวา คามดิษฐ คณะผูจัดทํา 
3. รองศาสตราจารย ดร.นฤนันท สุริยมณ ี คณะผูจัดทํา 
4. ผูชวยศาสตราจารยเต็มดวง รัตนทัศนีย คณะผูจัดทํา 
5. นายณรงคฤทธิ์ นีละโยธิน คณะผูจัดทํา 
6. นางสาววรรัตน รอดมณ ี ผูชวยนกัวจิัย 


