คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง 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 และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม

ศาสนา วั ฒ นธรรมและจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น มาตรฐานการ
สงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริมกีฬา
เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 1
พิจารณารางมาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
--------------------1. รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจ ประธานคณะทํางาน
ดานการศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น
และมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น)
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
คณะทํางาน
3. นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร
คณะทํางาน
คณะทํางาน
4. นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
5. นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะทํางาน
6. นายกเทศมตรีเมืองหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
คณะทํางาน
7. นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม จังหวัดสุราษฎรธานี
คณะทํางาน
8. นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง จังหวัดขอนแกน
คณะทํางาน
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ จังหวัดเลย
คณะทํางาน
คณะทํางาน
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดทาเสา จังหวัดชัยนาท
คณะทํางาน
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน
คณะทํางาน
13. นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยปูลิง จังหวัดแมฮองสอน
คณะทํางาน
14. นายกองคการบริหารสวนตําบลปาหุง จังหวัดเชียงราย
คณะทํางาน
15. นายกองคการบริหารสวนตําบลทาสองยาง จังหวัดตาก
คณะทํางาน
16. นายกองคการบริหารสวนตําบลชมพู จังหวัดพิษณุโลก
คณะทํางาน
17. นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จังหวัดกําแพงเพชร
คณะทํางาน
18. นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิไพศาล จังหวัดสกลนคร
คณะทํางาน
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลประสงค จังหวัดสุราษฎรธานี
คณะทํางาน
20. นายกองคการบริหารสวนตําบลบาละ จังหวัดยะลา
คณะทํางาน
21. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางชัน จังหวัดจันทบุรี
คณะทํางาน

22. นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี
คณะทํางาน
23. ทองถิ่นจังหวัดตราด
คณะทํางาน
24. ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คณะทํางาน
25. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง คณะทํางาน
สวนทองถิ่น
26. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
คณะทํางาน
27. ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสว นรวม
คณะทํางาน
28. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะทํางาน
29. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น สํานักมาตรฐาน
คณะทํางาน
การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30. ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค
คณะทํางาน
31. ผูแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
คณะทํางาน
32. ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
คณะทํางาน
33. ผูแทนสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย สํานักงานพัฒนา คณะทํางาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
34. ผูแทนบริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน)
คณะทํางาน
35. ผูแทนบริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3. วาที่ ร.ต.ธานินทร ริ้วธงชัย
4. นายวีระศักดิ์
5. นางราตรี
6. นายชัยสิทธิ์

ศรีโสภา
รัตนไชย
พานิชพงศ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สุวัฒวิตยากร
พัศดุรักษา
อุนโอสถ
จันทเขต
พงคสุรชีวิน
อาจเอื้อน
เกิดขวัญ
เหรา

นายดุษฎี
นายอวยชัย
นายอดิเรก
นายวัชรินทร
นายพีรวิทย
นางพีรญา
นายกิตติธัช
นางรัชนี

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ
เจาพนักงานปกครอง 7 ว
เจาพนักงานปกครอง 7
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 4
พนักงานบันทึกขอมูล

คณะผูจัดทําในสวนของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายมานิตย
นายพินิจ
นายศุภกร
นายนิพนธ
นายวุฒิพงศ
นายเดชนิยม
ดร.ธวัชชัย
นายสันติภาพ
นางสาวสโรชา

กูธนพัฒน
ศิริพฤกพงษ
แสงศรีธร
เจ็ดศิริ
สุพนธนา
ชุมเกษียร
สุวรรณคํา
ธรรมวิวัฒนุกรู
มัฌชิโม

ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
หัวหนาฝายมาตรฐาน ว.ส.ท. ผูชวยเลขานุการ

