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กรมการปกครอง. (2538). คู่มือปฏิบัติงานสภาตาํบลและองค์การบริหารตาํบล. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพส่์วนทอ้งถ่ิน. 
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กรมควบคุมมลพิษ. (2539). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2538. กรุงเทพฯ: 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์.  
 . (2542). แหล่งกาํเนิดมลูฝอย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 
 . (2543). การจัดการขยะมลูฝอยชุมชนอย่างครบวงจร: คู่มือสาํหรับผู้บริหาร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ: เรโปร เฮาส์. 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย. (2546). มาตรฐานการจัดการขยะมลูฝอย
 และส่ิงปฏิกลุ. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย. 
กรมส่งเสริมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม. (2548). นโยบายและ
 แผนจัดการมลพิษ. กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม. 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม. (2544). การ
 จัดการขยะมลูฝอย. กรุงเทพฯ: ฝ่ายพฒันาและผลิตส่ือ กองส่งเสริมและเผยแพร่. 
กฤษดา ทองสงัวรณ์. (2540). ความพร้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลใน
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 
 มหาบณัฑิต, สาขาส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล. 
กองวิจยัและประเมินผล กรมพฒันาชุมชน. (2542). รายงานการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความสาํเร็จ 
 ของกลุ่มอาชีพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รมการพฒันาชุมชน. 
กญัญา จาอา้ย. (2549). การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมลูฝอยของชุมชนสันกลาง อาํเภอ  
 สันกาํแพงจังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ส.ม. เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
คาํเคล่ือน พณะชยั. (2551). บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองท่ีมีผลต่อการพัฒนาการบริหาร 

 ราชการส่วนภมิูภาค กรณีศึกษา : จังหวดัมหาสารคาม. วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐ 
 ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต,สาขาวิชานโยบายสาธารณะ,บณัฑิตวทิยาลยั,  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
เจษฎานนัท ์เวยีงนนท.์ (2549). สภาพปัญหา สาเหต ุและแนวทางการจัดการขยะในคูคลอง. 
 วิทยานิพนธ์ วท.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
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ฉฐักร ชูเกียรติ. (2548). การบริหารจัดการขยะมลูฝอยเชิงกลยทุธ์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. ขอนแก่น: 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ชยัรัตน์  พฒันเจริญ และคนอ่ืนๆ. (2542). การกระจายอาํนาจการบริการงานสาธารณสุขสู่ อบต.  
 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการ 
 อบรมสาธารณสุขอาํเภอ เร่ือง กฎหมายใหม่และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ  

 (ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข) จดัโดยมหาวทิยาลยัมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 20-21 มกราคม 2542  
 ณ โรงแรมริชมอนด ์กรุงเทพมหานคร.(เอกสารอดัสาํเนา) หนา้ 6. 

เชิดพงษ ์มงคลสินธ์ุ. (2544). การจัดการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจังหวดั 
 กาฬสินธ์ุ.วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. (2547). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพฯ: 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ธงชยั สมบูรณ์. (2549). การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์กร. กรุงเทพฯ:  
 สาํนกัพิมพป์ราชญส์ยาม. 
ธงชยั สนัติวงษ.์ (2546). องค์การและการบริหาร (พิมพค์ร้ังท่ี 15). กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ธงชยั สีโสภณ (ญาณธีโร). (2545). แผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีส่งผลกระทบต่อ
 คุณภาพชีวิตของชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านฝ้าย ตาํบลเมืองฝ้าย อาํเภอหนองหงส์ 
 จังหวดับรีุรัมย์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี. 
ธญัวลัย ์พิรุฬห์สิทธ์ิ. (2548). การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะชุมชน:กรณีศึกษา
 โรงเรียนในเขตวังทองหลาง จังหวดักรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ รป.ม. ชลบุรี: 
 มหาวิทยาลยับูรพา. 
นพดล เมืองสอง. (2541). ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเร่ืององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต
 อาํเภอพรเจริญ จังหวดัหนองคาย. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
นฤดม แป้นเจริญ. (2549). บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาํบลในการจัดการมลูฝอยในเขตชุมชน 
 ทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาํบลสัตหีบและฐานทัพเรือสัตหีบ. 
 วิทยานิพนธ์ รป.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลยับูรพา. 
บุญชม ศรีสะอาด. ( 2543 ). การวิจัยเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
 . (2545).วิธีการสร้างสถิติสาํหรับการวิจัย (พิมพค์ร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ:สุวีริยาสาส์น. 
ปรีชา พุม่จาํปา. (2549). การวิเคราะห์การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอาํเภอ 

 ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี. วทิยานิพนธ์ รป.ม. นนทุบรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 
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พรชยั รัศมีแพทย.์ (2541). หลกักฎหมายการปกครองท้องถ่ินไทย. (พิมพค์ร้ังท่ี 4 ปรับปรุงใหม่).
 นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบบัท่ี 5)  
 พ.ศ. 2546). (2546, 14 ธนัวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. หนา้ 12-17.  
พชัรินทร์ ป่ินบณัฑิตทรัพย.์ (2543). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมในการควบคุมคุณภาพการ
 ปฏิบัติการพยาบาล : กรณีศึกษาพยาบาลชุมชน จังหวัดนนทบรีุ. วิทยานิพนธ์ วท.ม. 
 (สาธารณสุขศาสตร์). กรุงเทพฯ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล. ถ่ายเอกสาร. 
พทัยา สายหู. (2540).  ความเข้าใจเก่ียวกับกลไกของสังคม. กรุงเทพฯ: พิฆเณศ 
ภิญโญ สาธร. (2540). หลกัการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
ราชบณัฑิตยสถาน. (2546). พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุค๊ส์ 
 พบัลิเคชัน่ส์. 
รุ่งนภา พวงศิริ. (2547). การจัดเกบ็มลูฝอยในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ ส.ม. 
 มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
เรมวล นนัทศุ์ภวฒัน์. (2545). ภาวะผู้นาํทางการพยาบาลในองค์การ (พมิพค์ร้ังท่ี 3). เชียงใหม่: 
 นพบุรีการพิมพ.์ 
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.( 2538 ). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: โรงพิมพสุ์วีริยา 
 สาส์น. 
ลิขิต ธีรเวคิน. (2544). การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2549). แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยกุต์ และการพัฒนา. 
 กรุงเทพฯ: พอเพชพลบัลิชช่ิงเฮา้ส์. 
วิไลวรรณ นาหวันิล. (2547). การจัดการมลูฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาํบล. วิทยานิพนธ์ 
 ศศ.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ศรัณย ์กีรติธร. (2547). การศึกษากระแสของมลูฝอยอันตรายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. 
 วิทยานิพนธ์  วศ.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
เศาวนิต เศาณานนท.์ (2542). ภาวะผู้นาํ = Leadership. นครราชสีมา: โปรแกรมวิชาบริหาร
 การศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏันครราชสีมา. 
สงวน สิทธิเลิศอรุณ และฐิติพงษ ์ธรรมานุสรณ์. (2522). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: ชยัศิริการพิมพ ์
สมนึก ภทัทิยธนี. (2546). การวัดผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: ประสานการพิมพ.์ 
สมพงศ ์เกษมสิน. (2545). การบริหาร (พิมพค์ร้ังท่ี 12). กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 
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สมหมาย กลางหิน. (2550). ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตาํบลในการป้องกนัและควบคุม 
 ไข้เลือดออก ในอาํเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.วทิยานิพนธ์ปริญญา 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต,สาขาวิชานโยบายสาธารณะ,บณัฑิตวทิยาลยั,  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
สยมุพร พรหมจารีต. (2542). บทบาทของบคุลากรสาธารณสุขในการกาํจัดขยะของโรงพยาบาล : 
 กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดหนองบัวลาํภู. รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
สญัญา สญัญาวิวฒัน์. (2545). ทฤษฎีสังคมวิทยา : เน้ือหาและแนวการใชป้ระโยชน์เบ้ืองตน้ 
 (พิมพค์ร้ังท่ี 9). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
สามิตร์ ศิริฤกษ.์ (2547). การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของปลดัองค์การบริหารส่วน
 ตาํบลในเขตจังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาคน้ควา้อิสระ รป.ม. มหาสารคาม: 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

 ส่ิงแวดลอ้ม. (2547). คู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ 
 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ: ชินวฒันก์ารพิมพ.์ 

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. (2548). การจดัการของเสียชุมชน. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุวรรณี รอดบาํเรอ. (2534). ความพร้อมและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กบัความพร้อมในการ
 ปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับตาํบล 
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