
 

  

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 119/2549 
เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 
 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน 
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้ 
 - คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน  มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา

ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก  และมาตรฐาน
หองน้ําสาธารณะ 

 - คณะทํางานที่ 2  รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัย ผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก 
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค    

 - คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 
มาตรฐานหอกระจายขาว  และมาตรฐานการดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน   



 

 

 - คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการ
พัฒนาปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐาน       
การสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน  
มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริม
กีฬา 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้  

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  
   ส่ัง ณ  วันที ่12  เมษายน  พ.ศ. 2549 
 
   ชัยฤกษ ดษิฐอาํนาจ 
   (นายชยัฤกษ ดิษฐอํานาจ) 
  รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 



 

  

รายชื่อคณะทํางานที่ 4   
พิจารณามาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 

แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 119/2549  ลงวันท่ี 12 เมษายน 2549 
 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายวสนัต  วรรณวโรทร) ประธานคณะทํางาน  
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร คณะทํางาน 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีนครลําปาง                                                              คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองปตตานี คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี คณะทํางาน 
8. นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง  จังหวดัเชียงราย คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา  จังหวัดสุโขทัย คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลนครชุม  จังหวัดกําแพงเพชร คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลธาตุพนม  จังหวัดนครพนม คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกะจะ  จังหวดัจันทบรีุ คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดยี  จังหวดักาญจนบุรี คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลพงตึก  จังหวัดกาญจนบุรี คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลไมขาว  จังหวัดภูเก็ต คณะทํางาน 
18. ทองถ่ินจังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
19. ทองถ่ินจังหวดัลพบุรี คณะทํางาน 
20. ผูแทนกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม      คณะทํางาน 
21. ผูแทนกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม      คณะทํางาน 
22. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม      คณะทํางาน 
23. ผูแทนสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม คณะทํางาน 



 

 

24. ผูแทนสํานักสถาปตยกรรม  กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะทํางาน 
 กระทรวงมหาดไทย 
25. ผูแทนกองวัฒนธรรม สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว  คณะทํางาน 
 กรุงเทพมหานคร              
26. รศ.ศรีศักร  วัลลิโภดม  บรรณาธิการบริหารวารสารเมืองโบราณ คณะทํางาน 
27. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ คณะทํางาน 
 ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
28. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน  
29. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
30. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย    คณะทํางาน 
31. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
32. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถ่ิน สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร คณะทํางาน 
 งานทองถ่ิน (นโยบายและแผน) 
33. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากจิกรรมเยาวชน คณะทํางาน 
 สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
34. ผูอํานวยการสวนแผนงานและงบประมาณทางการศึกษาทองถ่ิน คณะทํางาน 
 สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  
35. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน   คณะทํางาน 
 สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

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. นายวีระชาติ ทศรัตน ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศกึษานอกระบบ 
   และพัฒนากิจกรรมเยาวชน 
5. นางอุทุมพร แววศร ี ผูอํานวยการสวนแผนงานและงบประมาณทาง 
   การศึกษาทองถิ่น 
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. วาท่ี ร.ต. กองเกียรต ินัยนาประเสริฐ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 3 

คณะผูจัดทําในสวนของคณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
1. รองศาสตราจารย สุรพล  นาถะพินธุ หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. ศาสตราจารย ดร.ผาสุข  อินทราวุธ ผูชวย 
3. ศาสตราจารย ดร.สันติ  เล็กสุขุม ผูชวย 
4. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห ผูชวย 
5. อาจารย ดร.จริสัสา  คชาชีวะ ผูชวย 
6. อาจารยสฤษดิพ์งศ  ขุนทรง ผูชวย 
7. นางสาวฉวีวรรณ  หลิมวัฒนา ผูชวย 
8. นางสาวสุธาทิพย  แสงเดชะ ผูชวย 


