
 

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี   119/2549 
เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน        
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 ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

 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 ่ 2 
พิจารณารางมาตรฐานหอพกั   

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

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายวสันต  วรรณวโรทร) ประธานคณะทํางาน  
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก คณะทํางาน 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีเมืองทาโขลง  จังหวดัปทุมธานี คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี   คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา  จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
9. นายกเทศมนตรีตําบลคูคต  จงัหวัดปทุมธานี คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเดชะ  จังหวดัปราจีนบุรี คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง  จังหวดัสมุทรสาคร คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกราะ  จังหวดันครราชสีมา คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร  จังหวดัลพบรีุ คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยายหอม  จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลไทยบุรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพระ  จงัหวัดชลบุรี คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาร  จังหวดัเชยีงใหม คณะทํางาน 
18. ทองถ่ินจังหวดัสระบุรี คณะทํางาน 
19. ทองถ่ินจังหวดัพระนครศรอียุธยา คณะทํางาน 
20. สํานักงานพิทกัษสวัสดภิาพและสงเสริมเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส  คณะทํางาน 
       ผูพิการ และผูสูงอายุ  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย     
21. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะทํางาน   
 



  

   

22. ผูแทนสํานักงานสงเคราะหและสวัสดภิาพสังคม    คณะทํางาน 
        สํานักพฒันาสังคม  กรุงเทพมหานคร     
23. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา  คณะทํางาน 
       สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
24. ผูแทนศูนยสวสัดิภาพเดก็ เยาวชน และสตรี สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ คณะทํางาน 
25. ผูจัดการหอพกั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะทํางาน 
26. ศาตราจารยสําเนาว  ขจรศิลป คณะทํางาน 
27. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก คณะทํางาน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
28. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
29. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
30. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน  
31. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม คณะทํางาน  
32. ผูแทนสํานักประสานและพฒันาการจัดการศึกษาทองถ่ิน        คณะทํางาน  
33. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
34. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะทํางาน 
        สํานักพฒันาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน)  
35. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน  คณะทํางาน 
        สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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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. นายวีระชาต ิ ทศรัตน ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 
   พัฒนากิจกรรมเยาวชน 
5. นางอุทุมพร แววศรี ผูอํานวยการสวนแผนงานและงบประมาณ 
   ทางการศึกษาทองถ่ิน 
6. นางราตรี   รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
7. นางณัฐกมล  เจริญพานิช บุคลากร 7 
8. นายจีรศักดิ ์ ศรีสุมล เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
9. นายธีรพันธุ ร่ืนกลิ่นจันทร เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
10. นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
11. วาที ่ร.ต. กองเกียรต ิ นัยนาประเสริฐ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 

คณะผูจัดทาํในสวนของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
1. รองศาสตราจารย ดร.มนตร ี แยมกสกิร  หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. นางสาววิลาวลัย  โพธ์ิทอง  ผูชวยนกัวจิัย 


