
  

 

 
คําสั่งกระทรวงมหาดไทย 

ที่ 220/2548 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ 

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

 
 ดวยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินโครงการจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยวาจางหนวยงาน/
สถาบันการศึกษา จัดทํามาตรฐาน จํานวน 12 มาตรฐาน โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 5 คณะ 
ดังนี้ 

- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ มาตรฐานการพัฒนาและ
สงเคราะหผูพิการ และมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  

- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน และมาตรฐานสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานระบบน้ําสะอาด มาตรฐานการบริหารจัดการ

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร  และมาตรฐานการกอสราง  บูรณะ  และ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา 

- คณะทํางานที่ 5 รับผิดชอบ มาตรฐานการควบคุมอาคาร มาตรฐานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการวางผังเมือง 

 เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีให
เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจของประชาชน จึงแตงตั้ง



 

 

คณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงรางมาตรฐาน 12 มาตรฐาน 
ดังกลาว ตามบัญชีรายช่ือแนบทายคําสั่งนี้ 
 
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 

อนุชา โมกขะเวส 
(นายอนุชา โมกขะเวส) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที ่5 
พิจารณารางมาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที ่220 /2549 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2549 
---------------------------- 

 
1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายธวัชชัย ฟกอังกูร) ประธานคณะทํางาน 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ คณะทํางาน 
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา คณะทํางาน 
4. นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา คณะทํางาน 
5. นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา คณะทํางาน 
6. นายกเทศมนตรีนครลําปาง จังหวัดลําปาง คณะทํางาน 
7. นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะทํางาน 
8. นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี คณะทํางาน 
9. นายกเทศมนตรีตําบลตนไทร จังหวัดนราธิวาส คณะทํางาน 
10. นายกเทศมนตรีตําบลทาวุง จังหวัดลพบุรี คณะทํางาน 
11. นายกเทศมนตรีตําบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม คณะทํางาน 
12. นายกเทศมนตรีตําบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท คณะทํางาน 
13. นายกเทศมนตรีตําบลกําแพง จังหวัดสตูล คณะทํางาน 
14. นายกเทศมนตรีตําบลวังไผ จังหวัดชุมพร คณะทํางาน 
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาสุด จังหวัดเชียงราย คณะทํางาน 
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ คณะทํางาน 
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลมะนาวหวาน จังหวัดลพบุรี คณะทํางาน 
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง จังหวัดสระบุรี คณะทํางาน 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลสรอย จังหวัดแพร คณะทํางาน 
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํากอ จังหวัดเพชรบูรณ คณะทํางาน 
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองไผ จังหวัดกาญจนบุรี คณะทํางาน 
22.  ทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต คณะทํางาน 
23. ทองถิ่นจังหวัดแพร คณะทํางาน 
24. ผูแทนสภากาชาดไทย คณะทํางาน 



 

 

25. ผูแทนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย คณะทํางาน 
26. ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย คณะทํางาน  
27. ผูแทนกรุงเทพมหานคร คณะทํางาน 
28. ผูแทนกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทํางาน 
29. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง คณะทํางาน 
 สวนทองถิ่น 
30. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
31. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
32. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย คณะทํางาน 
33.  ผูแทนสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น คณะทํางาน 
34.  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางาน 
35.  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น คณะทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ที่ปรึกษา 
 
1. นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายวัลลภ พริ้งพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 

คณะผูจัดทาํในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. วาท่ี ร.ต. ธานินทร ริ้วธงชัย ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น 
5. นางราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น 
6. นายศิริวัตน บุปผาเจริญ ผูอํานวยการสวนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคล 
   สวนทองถิ่น 
7. นายอวยชัย พัสดุรักษา เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
8. นายวัฒนพงค วองจรรยากุล เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 
9. นายอํานวย ชางกลึงเหมาะ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 7ว 
10. นายอดิเรก อุนโอสถ เจาพนักงานปกครอง 7 ว 
11. นายวัชรินทร จันทเขต เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 
12.  นายพีรวิทย พงคสุรชีวิน เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5  
13. นางพีรญา อาจเอื้อน เจาพนักงานปกครอง 5 
14. นายกิตติธัช เกิดขวัญ เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
15. นางรัชนี เหรา พนักงานบันทึกขอมูล 
 



 

 

คณะผูจัดทาํในสวนของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา 
แหงมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร   ลีปรีชานนท ผูจัดทํา 
2. นายตอพงศ กิตติยานุพงศ ผูจัดทํา 
3. นายชาตรี ถิ่นสิริพัฒนกิจ ผูจัดทํา 


