
 

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 119/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 
 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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
ดานการเปรียบเทียบปรับ 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 1 
พิจารณารางมาตรฐานสถานขีนสงทางบก 

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

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน 
 ดานการศึกษาวิจัยและการพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลทองถ่ิน 
 และมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน) 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน คณะทํางาน 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย คณะทํางาน 
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่ คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี คณะทํางาน 
9. นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
10. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบวัลําภ ู คณะทํางาน 
11. นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ คณะทํางาน 
12. นายกเทศมนตรีเมืองแพร คณะทํางาน 
13. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย คณะทํางาน 
14. นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย คณะทํางาน 
15. นายกเทศมนตรีเมืองสระแกว คณะทํางาน 
16. นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา คณะทํางาน 
17. นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คณะทํางาน 
18. นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง จังหวดัชลบุรี คณะทํางาน 
19. นายกเทศมนตรีตําบลเจะบิลัง จังหวดัสตูล คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกระเจา จังหวดัสมุทรปราการ คณะทํางาน 
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย จงัหวัดชลบุรี คณะทํางาน 
22. นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะฮั่ง จังหวัดกระบี ่ คณะทํางาน 



  

   

23. ทองถ่ินจังหวดัสมุทรปราการ คณะทํางาน 
24. ทองถ่ินจังหวดัแพร คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง คณะทํางาน 
 สวนทองถ่ิน 
26. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
27. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
28. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
29. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน 
30. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
31. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถ่ิน สํานักมาตรฐานการ คณะทํางาน 
 บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
32. ผูแทนกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม คณะทํางาน 
33. ผูแทนกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง คณะทํางาน 
34. ผูแทนบริษัทขนสง จํากัด คณะทํางาน 
35. ผูแทนสมาคมกิจการรถโดยสารประจําทางไทย คณะทํางาน 
36. ผูแทนสมาคมผูประกอบการรถยนตโดยสาร คณะทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ท่ีปรึกษา 
 

1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
5. ผศ.ดร.สมพงษ ศิริโสภณศิลป ผูอํานวยการสถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

1. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. วาท่ี ร.ต.ธานินทร ริ้วธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น 
5. นางราตร ี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น 
6. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพฒันาโครงสราง 
   พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
7. นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ 
8. นายอวยชัย พัศดุรักษา เจาพนักงานปกครอง 7ว 
9. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนักงานปกครอง 7ว 
10. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
11. นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
12. นางพีรญา อาจเอือ้น เจาพนักงานปกครอง 5 
13. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
14. นางรัชนี เหรา พนักงานบันทึกขอมูล 

 
คณะผูจัดทําในสวนของสถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

1. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. นายกิตติภูมิ กิตติวังชัย ผูจัดทํา 


