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2539   รัฐศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) สาขาวชิาการเมืองการปกครอง 

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ประวตัิการท างาน 

2556 – ปัจจุบัน  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2556 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2554 – 2556   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2553 – 2554 ผูช่้วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวชิาการและวจิยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ย. 2552 – ก.พ. 2553  Visiting Research Fellow, Institute of Developing  
                                                       Economies (IDE), JETRO, Japan 
2551 – 2552 รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2551   รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายบริหาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2550 – 2551 รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายการนกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
 
 
ประวตัิการท างาน 

 
2549 – ปัจจุบัน ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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2549 – 2550  ผูช่้วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายกิจการศูนยรั์งสิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2547 – 2549  ผูช่้วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ฝ่ายการนกัศึกษาและกิจการ 
  ศูนยรั์งสิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2544 – 2549   อาจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2542 – 2544     อาจารยป์ระจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 
 

ผลงานทางวชิาการ 

 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกบัการป้องกนัปัญหาความขัดแย้งในจังหวดั

ชายแดนภาคใต้  สนบัสนุนโดย The United Nations Development Programme (UNDP), 
Thailand, 2013. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดท าบริการสาธารณะโดยความร่วมมือในการบริหารงานระหว่างท้องถิ่นทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวดั  โดยความร่วมมือจาก  กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน องคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่น ( JICA) และคณะท่ีปรึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553 – 2556. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์ชาย ไชยชิต  และกิตติพงษ ์กมลธรรมวงศ ์การปฏิรูปโครงสร้างอ านาจโดยการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นและการจัดสรรอ านาจใหม่ระหว่างราชการกบั
องค์กรชุมชน/ภาคประชาสังคม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.): ผล
การศึกษางานวชิาการทีเ่กีย่วข้อง รายงานการวจิยัเสนอต่อสถาบนัพระปกเกลา้, 2555. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์การเมืองในกระบวนการกระจายอ านาจ: ศึกษาผ่านบทบาทของนักวชิาการ 
ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2555 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์และวสันต ์เหลืองประภสัร์ “การกระจายอ านาจกบัวกิฤติการเมืองไทย” ใน  
เมืองไทยสองเส่ียง? : สภาพปัญหา แนวโน้ม และทางออกวกิฤติการเมืองไทย กรุงเทพฯ : 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) โครงการพฒันาขีดความสามารถการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการกระจายอ านาจของส่วนราชการและภาคประชาชน  
รายงานการวจิยัเสนต่อส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.), 2554 

http://v-reform.org/u-knowledges/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2/
http://v-reform.org/u-knowledges/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2/
http://v-reform.org/u-knowledges/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2/
http://v-reform.org/u-knowledges/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2/
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ผลงานทางวชิาการ 

 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์โครงการการส ารวจองค์ความรู้เพือ่การปฏิรูปประเทศไทย เร่ือง  การ 

     ปฏิรูปการกระจายอ านาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิสาธารณะสุข         
     แห่งชาติ, 2554. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดท าบริการสาธารณะโดยความร่วมมือในการบริหารงานระหว่างท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวดั รายงานวจิยัโดย
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และองคก์ารความร่วมมือระหวา่งประเทศญ่ีปุ่น (JICA), 

2553 – ปัจจุบนั. 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) โครงการการศึกษาภารกจิและโครงสร้างโครงสร้างการบริหารงาน  
               ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัทีเ่หมาะสม : ศึกษากรณอีงค์การบริหารส่วนจังหวดั  
               กาญจนบุรี สนบัสนุนโดย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี รายงานวจิยัโดย  
               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553.            
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) โครงการการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้าน       
               สวสัดิการและการพฒันาคุณภาพชีวติ ของจังหวดักาญจนบุรี : เน้นการบริหาร  
               องค์กรความร่วมมือโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวดัเป็นศูนย์กลาง  สนบัสนุนโดย  
               องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี รายงานวจิยัโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) โครงการเร่ืองการศึกษาระบบการบริหารจัดการของส านักบริหาร  
                ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั (OSM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายงานวจิยัโดย  
               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2553. 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) โครงการศึกษาวจัิยและประเมินผลเพือ่การพฒันาระบบการ 

บริหารงานจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ รายงานวจิยัโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
และส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2553.  

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์“การกระจายอ านาจและการจดัการปกครองทอ้งถ่ินในประเทศญ่ีปุ่นกบับทเรียน
บางประการส าหรับการด าเนินนโยบายดา้นการกระจายอ านาจในประเทศไทย ” ใน 
รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 60 ปี / รัฐศาสตร์สาร 30 ปี  (เล่ม 1)  ปทุมธานี:  
 โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต, 2552. 
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ผลงานทางวชิาการ 

 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั)โครงการศึกษาวจัิยรูปแบบการบริหารงานส่วนราชการระดับกรม 

สนับสนุนโดย ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ รายงานวจิยัโดย
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์ การศึกษาวจัิยการกระจายอ านาจในประเทศไทยและญีปุ่่น : การศึกษา
 เปรียบเทยีบเพือ่ให้เห็นถึงเง่ือนไขความส าเร็จของการกระจายอ านาจ  สถาบนั
 พระปกเกลา้. กรุงเทพฯ. สิงหาคม 2552 . 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์การบริหารจัดการท้องถิ่นบนพืน้ฐานของความร่วมมือ: แนวทางการเพิม่ขีด

ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น การประชุม
วชิาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติคร้ังท่ี 9 (พ.ศ. 2551),  
กรุงเทพฯ, 2 - 3 ธนัวาคม 2551. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น: ข้อเสนอในเชิง
วชิาการ. รายงานวจิยัโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และองคก์ารความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศญ่ีปุ่น (JICA), 2551. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั)โครงการพฒันาฐานข้อมูล สศช. รายงานวจิยัเสนอต่อ ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั)โครงการวจัิยเร่ือง “รูปแบบการบริหารงานราชการระดับกรม” โดย
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และส านกังานพฒันาระบบราชการ, 2551. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) การประเมินโครงการสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานของ
อ าเภอ/กิง่อ าเภอตามนโยบายรัฐบาลในภาพรวม. รายงานวจิยัเสนอต่อกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2551. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์“รัฐบาลทกัษิณกบัการปกครองทอ้งถ่ินไทย: ศึกษาการด าเนินนโยบายท่ีมีต่อการ
ปกครองทอ้งถ่ิน” การประชุมวชิาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติคร้ัง
ท่ี 8 (พ.ศ. 2550), กรุงเทพฯ, 13 - 14 ธนัวาคม 2550. 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, โกวทิย ์พวงงาม และศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย์ “การจดัตั้งองคก์รความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย: สภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข” 
ใน วารสารการพฒันาท้องถิ่น 2 : 1 (มิถุนายน – กนัยายน 2550)  หนา้ 79 -  101. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) โครงการศึกษาผลการจัดตั้งส านักงานท้องถิ่นจังหวดั ส านักงาน
ท้องถิ่นอ าเภอ และส านักงานท้องถิ่นกิง่อ าเภอเป็นโครงสร้างในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค. รายงานวจิยัเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2550. 
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ผลงานทางวชิาการ 

 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) รายงานวจัิยโครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทพฒันาการเมือง . รายงาน

วจิยัเสนอต่อส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2550. 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) ธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น: ศึกษาการริเร่ิมของท้องถิ่น กระบวนการนโยบาย และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ. รายงานวจิยัเสนอต่อกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ, 2550. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) การศึกษาวจัิยเกีย่วกบับทบาทและคุณสมบัติของผู้ว่าราชการจังหวดัใน
การบริหารราชการจังหวดัแบบบูรณาการ และจัดท าหลกัเกณฑ์ในการสรรหาผู้ว่า
ราชการจังหวดัและรองผู้ว่าราชการจังหวดั. รายงานวจิยัเสนอต่อส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2549. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) การศึกษาวจัิยเพือ่พฒันากฎหมายและระเบียบเกีย่วกบั
การงบประมาณ. รายงานวจิยั เสนอต่อส านกังานงบประมาณ, 2548. 

ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย.์, พินิตพนัธ์ บริพตัร. ม.ล. ระบบและรูปแบบการจัดเกบ็ภาษีท้องถิ่น: ศึกษา
เฉพาะกรณปีระเทศญีปุ่่น.  นนทบุรี : วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนั
พระปกเกลา้, 2548. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) การพฒันาโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค. รายงานวจิยั
เสนอต่อ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) การแบ่งหน้าทีรั่บผดิชอบของหน่วยงานรัฐบาล. รายงานวจิยัเสนอต่อ 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) การศึกษาอ าเภอต้นแบบในการจัดบริการสาธารณะเพือ่การบริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ. รายงานวจิยัเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ, 2548. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์(ร่วมวจิยั) การจัดหาทีด่ินเพือ่การชลประทาน. รายงานวจิยัเสนอต่อ                   
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.  

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์“บทบาทของผูว้า่ราชการจงัหวดัไทยในงานดา้นการพฒันาภายใตก้ระแส
พฒันาการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการส่งเสริมการกระจายอ านาจ” ใน 
วารสารสถาบันพระปกเกล้า 2:3 (กนัยายน - ธนัวาคม 2547) หนา้ 69 – 85. 
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ผลงานทางวชิาการ 

 
ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์“โครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดินกบัการปกครองทอ้งถ่ิน” ใน นครินทร์ 

เมฆไตรรัตน์ และคณะ (บรรณาธิการ) สารานุกรมการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย. 
นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้, 2547. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์“พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542: ขอ้สังเกตบางประการ” ใน สมคิด เลิศไพฑูรย ์
(บรรณาธิการ) การปรับปรุงกฎหมายกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ศูนยศึ์กษาการพฒันาประชาธิปไตย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2546. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์ (บรรณาธิการ) การปกครองท้องถิ่นกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ ีพ ีเอ 
ปริทศัน์ เล่มที ่3). กรุงเทพฯ : โครงการจดัพิมพค์บไฟ, 2545. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์“ความเหมาะสมในการจดัโครงสร้างการปกครองทอ้งถ่ินไทย” ใน นครินทร์  
เมฆไตรรัตน์ และคณะ (บรรณาธิการ) นรนิติ  เศรษฐบุตร: 60 ปี กรีตยาจารย์ เล่มหน่ึง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544.      

สมคิด เลิศไพฑูรย,์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, วฒิุสาร ตนัไชย, ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย ์สถานภาพและ
บทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต. รายงานการวจิยัเสนอต่อสถาบนั
ด ารงราชานุภาพ ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2544. 

ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์“ความยากล าบากในการท าใหท้อ้งถ่ินเป็นประชาธิปไตย: กรณีศึกษาจากการ
ปกครองทอ้งถ่ินองักฤษ” ใน วารสารธรรมศาสตร์ 25: 3 (กนัยายน – ธนัวาคม 2542) 
หนา้ 17 – 30. 

Supasawad Chardchawarn Local Governance in Thailand : The Politics of Decentralization 
and the Roles of Bureaucrats, Politicians, and the People (V.R.F Series             
No. 459). Chiba: Institute of Developing Economies, 2010. 

Supasawad Chardchawarn “Decentralization under Threat?: Impacts of the CEO Governor Policy 
upon Thai Local Government” in Fumio Nagai, Nakharin Mektrairat and Tsuruyo 
Funatsu (ed.) Local Government in Thailand – Analysis of the Local 
Administrative Organization Survey. Chiba: Institute of Developing Economies, 
2008. 
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ผลงานทางวชิาการ 

 
Supasawad Chardchawarn The Role of Provincial Governor: Contemporary Politics in Thai 

Provinces. PhD Thesis, Kobe University, 2004. 
Supasawad Chardchawarn Community Governance: The Concept beyond Government 

Agencies. MSc Thesis, The University of Birmingham, 1998. 
 
 
รางวลัทีไ่ด้รับ 

 
2556   รางวลัเชิดชูเกียรตินกัวจิยั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2556 
2551    รางวลันกัวจิยัรุ่นใหม่ดีเด่นระดบัคณะ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2546    รางวลัชมเชย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จากส านกังาน  
   คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ จากผลงานวจิยั “โครงการสถานภาพและ 
   บทบาทของราชการส่วนภูมิภาคในอนาคต ”  
 
ประสบการณ์อืน่ๆ 

 
มีนาคม 2555 – ปัจจุบัน  รองเลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
2554   ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดัท าแผนการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) ดา้นเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้ม: คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2554   คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดัท าแผนยทุธ์ศาสตร์การกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และจดัระบบความสัมพนัธ์ดา้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนกบัส่วนราชการ และระบบติดตามประเมินผล : 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2554   คณะอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่นวตักรรมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน : ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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ประสบการณ์อืน่ๆ 

 
2553 – 2555  คณะอนุกรรมการเพื่อการทบทวนและจดัท าแผนการกระจายอ านาจ  
   ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอน 
   การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  : คณะกรรมการ 
   กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
2553                         คณะอนุกรรมการวเิคราะห์กรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 
   โครงสร้างการเมือง  : ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
2551   คณะท างานพฒันาระบบบริหารงานบุคคลของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
   ใน คณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  : คณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่ 
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
2550 – 2554    คณะกรรมการก ากบัทิศทางการวจิยัและพฒันาการกระจายอ านาจ  
   ดา้นสุขภาพ : สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
2550    อนุกรรมาธิการส่งเสริมขอ้มูลดา้นสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ  
   ใน คณะกรรมาธิการวสิามญัวชิาการ ตรวจร่างรัฐธรรมนูญและ      
   ร่างกฎหมายประกอบร่างรัฐธรรมนูญ  : สภาร่างรัฐธรรมนูญ 
 
 


