
  
 

    
 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 119/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 
 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
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
การเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน 

 



 

 

 - คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม
ศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถ่ิน มาตรฐานการ
สงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินสนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 
 

ชัยฤกษ ดษิฐอาํนาจ 
(นายชยัฤกษ ดิษฐอํานาจ) 

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 



  

   

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่  4 
พิจารณารางมาตรฐานการพฒันาปาชุมชน  

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

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายวสันต  วรรณวโรทร) ประธานคณะทํางาน 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี คณะทํางาน 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุทยัธาน ี คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวดัชลบุรี คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีตําบลจอมทอง จังหวดัหนองบัวลําภ ู คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จงัหวัดเชียงใหม คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโรง จังหวดักาญจนบุรี คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาตูม จังหวัดปราจีนบุรี คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตอม จังหวัดพะเยา คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร จังหวดัเพชรบุรี คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสําราญ จังหวดัชัยภมูิ คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลอีงอง จังหวัดรอยเอด็ คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลบอหิน จังหวัดตรัง คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาง จังหวดักาฬสนิธุ คณะทํางาน 
18. ทองถ่ินจังหวดันครราชสีมา คณะทํางาน 
19. ทองถ่ินจังหวดัสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
20. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก คณะทํางาน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
21. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
22. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 



 

 

23. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
24. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
25. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถ่ิน สํานักพัฒนาและสงเสริม คณะทํางาน 
 การบริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน) 
26. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิง่แวดลอมและการมีสวนรวม  คณะทํางาน 
 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 
27. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน   คณะทํางาน 

สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
28. ผูแทนกองสงเสริมและเผยแพรกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 
29. ผูแทนสํานักจดัการปาชุมชน กรมปาไม คณะทํางาน 
30.  ผูแทนสํานักวจิัยการอนรัุกษปาไมและพันธุพืช       คณะทํางาน 
    กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
31.  ผูแทนสํานักงานกิจกรรมสัมพันธ องคการอุตสาหกรรมปาไม คณะทํางาน 
32.  ผูแทนสํานักสงเสริมฯ ศักยภาพชุมชน กรมพัฒนาชุมชน คณะทํางาน 
33. ผูแทนสํานักบริหารและฟนฟูส่ิงแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน คณะทํางาน 
 และการเหมืองแร  
34. ผูแทนศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชยีแปซิฟก คณะทํางาน 
35. ดร.ธรณ  ธํารงนาวาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 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. นายธนา ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. นายชัยพัฒน ไชยสวัสดิ ์ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสิง่แวดลอม 
   และการมีสวนรวม 
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. วาที่ ร.ต. กองเกียรติ    นยันาประเสริฐ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 
 
 
 
 
 



 

 

คณะผูจัดทาํในสวนของวิทยาลัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

1.   ศาสตราจารย ดร.เกษม  จันทรแกว ประธานอนุกรรมการ 
2.   รองศาสตราจารยอิทธิพล  ราศีเกรียงไกร อนุกรรมการ 
3.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสรา  นีละคุปต อนุกรรมการ 
4.   ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ผิวนิล อนุกรรมการ 
5.   อาจารยกิตติชัย   ดวงมาลย อนุกรรมการ 
6.   อาจารยอลงกรณ   อินทรักษา อนุกรรมการ 
7.   อาจารยนฤชิต   ดําปน อนุกรรมการ 
8.   อาจารยทัศนยี   บุญประคอง อนุกรรมการและเลขานุการ 
9.   นางสตรีไทย   พุมไม อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
10. นางสาวสิริมาส   คําใสอินทร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 


