
  

   

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี 220/2548 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 
 ดวยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินโครงการจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยวาจางหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา จัดทํามาตรฐาน จํานวน 12 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 
5 คณะ ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ มาตรฐานการพัฒนา
และสงเคราะหผูพิการ และมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

- คณะทํางานที่ 2  รับผิดชอบ มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน และมาตรฐาน
สถานที่พักผอนหยอนใจ 

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
- คณะทํางานที่ 4  รับผิดชอบ มาตรฐานระบบน้ําสะอาด มาตรฐานการบริหารจัดการ

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร และมาตรฐานการกอสราง บูรณะ และ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา 

-  คณะทํางานที่ 5 รับผิดชอบ มาตรฐานการควบคุมอาคาร มาตรฐานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการวางผังเมือง 

 
 



 

 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ิน สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 12 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่1 
พิจารณารางมาตรฐานการพฒันาและสงเคราะหผูพิการ 

แนบทายคาํสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 220/2548 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548 
---------------------------------------------------- 

1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (นายธวัชชัย ฟกอังกูร) ประธานคณะทํางาน  
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย คณะทํางาน  
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ จังหวดัสงขลา คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีเมืองทาโขลง จังหวดัปทุมธานี คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค จังหวดัลําพูน คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีตําบลศาลายา จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเย็น จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน 
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลลํานารายณ จังหวดัลพบุรี คณะทํางาน 
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองประดู จังหวัดกาญจนบุรี คณะทํางาน 
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลออมเกล็ด จงัหวัดนนทบุรี คณะทํางาน 
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวนัตก จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยกะป จงัหวัดชลบุรี คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแหวน จังหวดัเชยีงใหม คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธาน ี คณะทํางาน 
18. ทองถ่ินจังหวดันครปฐม 
19. ทองถ่ินจังหวดัชลบุรี คณะทํางาน 
20. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครอง คณะทํางาน 
 สวนทองถ่ิน  
21. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
22. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 



 

 

23. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
24. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมสีวนรวม คณะทํางาน 
25. ผูแทนสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน คณะทํางาน 
26. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะทํางาน 
27. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน คณะทํางาน 
28. ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  คณะทํางาน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
29. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษคนพกิาร  คณะทํางาน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
30. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุพรรณบุรี  คณะทํางาน  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
31. ผูแทนกรุงเทพมหานคร คณะทํางาน 
32. ผูแทนชุมชนแสงเทียน โรงพยาบาลคริสเตียน (คุณจามรี ปญญตัน) คณะทํางาน 
33. ผูแทนมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเดก็พิการ จังหวดันครปฐม คณะทํางาน 
34. ผูแทนมูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง คณะทํางาน 
 จังหวดัหนองบัวลําภ ู
35. ผูแทนศูนยการศึกษาและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวดัรอยเอ็ด 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. นางราตรี   รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
4. นางณัฐกมล เจริญพานิช บุคลากร 7 
5. นายประสูตร เหลืองสมานกลุ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว 
6. นายสมศักดิ ์ ไชยประสิทธิ ์ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 
7. นายจีรศักดิ ์ ศรีสุมล เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
8. นายธีรพันธุ ร่ืนกลิ่นจันทร เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5 
9. นายธรินทร นวลฉว ี เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
10. นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 
11. วาที ่ร.ต. กองเกียรต ิ นัยนาประเสริฐ เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 

 
คณะผูจัดทาํในสวนของวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1. ดร.จิตประภา ศรีออน  ที่ปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารยทวี     เชือ้สุวรรณทว ี หัวหนาคณะผูจัดทํา 
3. อาจารยแฉลม แยมเอีย่ม  คณะผูจัดทํา 
4. อาจารยธรรม จตุนาม  คณะผูจัดทํา 
5. อาจารยอรุณ ล้ิมมณี  คณะผูจัดทํา 


