
 

วารสารวารสารวิทยาลัยนครราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมา    
  

ฉบับพเิศษ ฉบับพเิศษ   มกรามกราคม  พ.ศ.คม  พ.ศ.๒๕๕๒๕๕๙๙  

““กาวสูทศวรรษที ่กาวสูทศวรรษที ่๒ ๒ ของวิทยาลยันครราชสมีาของวิทยาลยันครราชสมีา””  

 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวจิยั และบทความวชิาการ ท่ีมีคุณภาพของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ใหเ้กิดการเผยแพร่ความรู้ทางวชิาการสู่สาธารณชน 

 

เจ้าของวารสาร  

วทิยาลยันครราชสีมา 

 

บรรณาธิการ  

อาจารย ์ดร.เพญ็ศรี    บางบอน 

 

ออกแบบ รวบรวม จดัทาํรูปเล่ม 

นางสาวจิฏติภกัษ ์   ศรีสุรธีกลู  นางสาวกลุฉตัร    โหลนอก 

 

ตรวจทาน พสูิจน์อกัษร 

รองศาสตราจารยบ์ญัชา    วทิยอนนัต ์  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รณิชชา    ทศตา 

ผูช่้วยศาสตราจารยรุ์จินนัท ์   วาธีวฒันารัตน ์ อาจารยพิ์ชชานาถ    เงินดี 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ    สาํเริงรัมย ์ อาจารย ์ดร.คงศกัด์ิ    บุญยะประณยั 

 

สํานักงาน  

กองบรรณาธิการวารสารวทิยาลยันครราชสีมา ชั้น 8 

วทิยาลยันครราชสีมา  290  หมู่ท่ี 2  ถนนมิตรภาพ  ต.บา้นใหม่   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

 

พมิพ์ที ่   

สาํนกัวจิยัและพฒันา วทิยาลยันครราชสีมา  ต.บา้นใหม ่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000   

   โทรศพัท ์044466111   โทรสาร 044465668 

 

 

บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามเช่ียวชาญ 

ข้อความที่ปรากฏในบทความของวารสารนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย

นครราชสีมาแต่อย่างใด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและตรวจประเมินบทความเพื่อ

ตพีมิพ์ในวารสารวทิยาลยันครราชสีมา 

  JJoouurrnnaall  ooff  NNaakkhhoonnrraattcchhaassiimmaa  CCoolllleeggee    



. 

 
 

กองบรรณาธกิาร 
รายนามท่ีปรึกษา 

อาจารย ์ดร.ชนากานต ์    ยนืยง มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา)  

รองศาสตราจารย ์ดร.รัฐบุรุษ     คุม้ทรัพย ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)  

อาจารย ์ดร.ไตรรัตน์ ยนืยง วทิยาลยันอร์ทเทิร์น (สาขาบริหารธุรกิจ)  

อาจารย ์ร.อ.นพ. ศรัณย ์   อินทกุล วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาการแพทยแ์ผนจีน)  

 

กองบรรณาธิการ 

ศาสตราจารย ์ดร.ทินพนัธ์ุ นาคะตะ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

ศาสตราจารย ์นพ. ไมตรี สุทธจิตต ์ มหาวทิยาลยัพะเยา (สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทองหล่อ วงษอิ์นทร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 

รองศาสตราจารย ์ดร.นิเทศ ตินะกุล มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนูศกัด์ิ     ตาตุ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  (สาขาเทคนิคการแพทย)์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.พุฒิพงษ ์ สัตยวงษทิ์พย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ เสาวนะ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  (สาขาวทิยาศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุนทร โคตรบรรเทา วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 

รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รัตนวงษ ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  (สาขาบริหารธุรกิจ) 

รองศาสตราจารย ์ดร.วชิาญ สาคุณ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขานิติศาสตร์) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาํราญ บุญเจริญ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ทานอก มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชีวนิ เปสตนัย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพลิน นุกลูกิจ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการพยาบาล) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสถียรณภสั ศรีวะรมณ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาบริหารธุรกิจ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญส่ง     ไข่เกษ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 

ผูช่้วยศาสตราจารยบ์ญัชา วทิยอนนัต ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ     สาํเริงรัมย ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

ผูช่้วยศาสตราจารยรุ์จินนัท ์    วาธีวฒันารัตน์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 

อาจารย ์ดร.คงศกัด์ิ     บุญยะประณัย วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาวทิยาศาสตร์) 

 

กองจัดการวารสาร 

ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รณิชชา ทศตา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 

นางสาวจิฏติภกัษ ์ ศรีสุรธีกลู รักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันา วทิยาลยันครราชสีมา 

อาจารยภ์ควรรณ ลุนสาํโรง รองผูอ้าํนวยการสาํนกับณัฑิตศึกษา วทิยาลยันครราชสีมา 

อาจารยเ์รืองศกัด์ิ มลูเกสร ผูพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์ วทิยาลยันครราชสีมา  

นางสาวคุณัญญา หอมหวล เจา้หนา้ท่ีประจาํสาํนกับณัฑิตวทิยาลยั วทิยาลยันครราชสีมา 

นางสาวกุลฉตัร โหลนอก เจา้หนา้ท่ีประจาํสาํนกัวจิยัและพฒันา วทิยาลยันครราชสีมา 



 

 
 

รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบริหารธุรกจิ 

ศาสตราจารย ์พล.ต.ต. ดร.เกียรติพงษ ์ มีเพียร  เทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)  

รองศาสตราจารย ์ดร.อุษาพร    เสวกว ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี (สาขาสถิติ)  

รองศาสตราจารย ์ดร.พิสมยั    รบชนะชยั พลูสุข มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร  (สาขาบริหารการศึกษา)  

รองศาสตราจารย ์ดร.วทิยา    จนัทร์ศิลา  มหาวทิยาลยันเรศวร (สาขาบริหารการศึกษา)  

รองศาสตราจารย ์ดร.รัฐบุรุษ    คุม้ทรัพย ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา   แสวงศกัด์ิ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียาพร   วงศอ์นุตรโรจน์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทองหล่อ   วงษอิ์นทร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 

รองศาสตราจารย ์ดร.วชิาญ   สาคุณ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขานิติศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์ดร.นิเทศ   ตินะกุล มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

รองศาสตราจารย ์ดร.อารมณ์    นาวากาญจน ์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล) 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนากร   ธนาธารชูโชติ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ   ตนัธนะเดชา อาจารยเ์กษียรณ  (สาขาการศึกษา) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรกฤต   เถ่ือนชา้ง อาจารยเ์กษียรณ  (สาขาการศึกษา) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพญ็จนัทร์   สังขแ์กว้ อาจารยเ์กษียรณ  (สาขาบริหารธุรกิจ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราภรณ์   ขนัทอง มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์วบิูลย ์   พุ่มพลูสวสัด์ิ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วภิาส     ทองสุทธ์ิ มหาวทิยาลยัปทุมธานี  (สาขานิติศาสตร์) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสถียรณภสั    ศรีวะรมย ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาบริหารธุรกิจ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์บญัชา   วทิยอนนัต ์ วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จาํลอง   ชูโต มหาวทิยาลยัราชธานี  (สาขาการศึกษา) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสวยีน   เจนเขวา้ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  (สาขาการศึกษา) 

อาจารย ์ดร.ธรรมนิตย ์   วราภรณ์ มหาวทิยาลยัการจดัการและเทคโนโลยอีีสเทิร์น (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

อาจารย ์ดร.เกษม    บาํรุงเวช มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา (สาขาการศึกษา)  

อาจารย ์ดร.วเิชียร    รู้ยนืยง  มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)  

อาจารย ์ดร.สุบนั    มุขธระโกษา มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)  

อาจารย ์ดร.วชิยั    กนัหาชน  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2  

อาจารย ์ดร.ศุภกิจ   โสทดั มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  (สาขาการศึกษา) 

พล.อ.ต. อาจารย ์ดร.อนนัต ์   ศรีอาํไพ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม (สาขาบริหารการศึกษา)  

อาจารย ์ดร.สมลกัษณ์   พรหมมีเนตร วทิยาลยันครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 

อาจารย ์ดร.ทนงศกัด์ิ    เหมือนเตย มหาวทิยาลยัภาคกลาง  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

อาจารย ์ดร.พงษพ์ฒัน์   อกัษรนิตย ์ มหาวทิยาลยัเจา้พระยา  (สาขาการศึกษา) 

ดร.นิรันดร์   ดุจจานุทศัน์ ท่ีทาํการปกครองจงัหวดันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

ดร.วราภูมิ   สุวะโสภา สาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
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สารบัญ 
  หนา้ 

 

สุขภาพองคก์ารของสถานศึกษา ตามทศันะของขา้ราชการครู อาํเภอลาํลูกกา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   1 

 ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  (ทินนภา  วฒันะเหลา  และ  มารศรี  สุธานิธิ) 
 

เหตุผลการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งนกัเรียนเขา้เรียนโรงเรียนเอกชน อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  13 

 (กนกวรรณ  สมคัรเขตรการ  และ  มารศรี  สุธานิธิ) 
 

ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพการบริหารงานโรงเรียนวดัเกิดการอุดม สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี  24 

 การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  (รัตนา  แสงใหญ่) 
 

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูในโรงเรียนอาํเภอคลองหลวง สังกดัสาํนกังานเขต  32 

 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1  (ชูศรี  ศิริกุล  และ  มารศรี  สุธานิธิ) 
 

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชน ตาํบลคลองสาม อาํเภอคลองหลวง  45 

 จงัหวดัปทุมธานี  (สุธาทิพย ์ บุญสุภาพ)  
 

ความตอ้งการฟ้ืนฟสูมรรถภาพของคนพิการในเขตเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด  55  

 (จกัรวรรดิ พฒันวบิูลย ์ และ  รัฐบุรุษ คุม้ทรัพย)์ 
 

สภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวสัิย จงัหวดัร้อยเอด็  68 

 (สุภารัตน์ ไชยโคตร และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลเมืองสรวง อาํเภอเมืองสรวง  จงัหวดัร้อยเอด็  81 

 (จาํรัส  จนันา  และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

ความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลหนองหลวง  อาํเภอเสลภูมิ    93   

 จงัหวดัร้อยเอด็  (อจัฉรา  วงนารี  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
   

การบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบล ศึกษากรณี เทศบาลตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 104 

 (เอกอาํนาจ  เรืองศรี  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

ศึกษาการดาํเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลอิสาณ อาํเภอเมือง  จงัหวดับุรีรัมย ์ 114 

 (พระฉฒัร์นุพงค ์ (อตถกาโม) สิงห์กลู  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

บทบาทในการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเดจ็ จงัหวดัร้อยเอด็ 124 

 (มาลินี  วรเชษฐ ์ และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

ประสิทธิภาพและปัญหาการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 136 

 หนองงูเหลือม อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา (พยอม  ประยรูคาํ และ พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนุทอง อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา 146 

 (อมรรัตน์  อินทรอมัพร และ รัชดากร  ทมินเหมย) 
 

สภาพและปัญหาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในอาํเภอด่านชา้ง 157 

 จงัหวดัสุพรรณบุรี  (จุฑารัตน์  ค้ิววิลยั  และ รัชดากร  ทมินเหมย) 



. 

   
 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา้ 

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย    171 

 อาํเภอศรีสมเดจ็ จงัหวดัร้อยเอด็  (รัชนีย ์ สิทธิศรี และ พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ศึกษากรณีตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเดจ็ จงัหวดัร้อยเอด็  184 

 (จีรศกัด์ิ  เสถียรขนัธ์ และ พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

การดาํเนินงานนโยบายสาธารณะหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของเทศบาลนครนครราชสีมา อาํเภอเมือง    197 

 จงัหวดันครราชสีมา  (สุชีวา  ศรีบุญเรือง  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

การดาํเนินงานสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุองเทศบาลตาํบลวงัหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด  209 

 (สะใบแพร  ทศวฒัน์  และ  รัชดากร  ทมินเหมย) 
 

ความรู้ ความเขา้ใจ และสภาพการเสียภาษีทอ้งถ่ินของประชาชนใหก้บัเทศบาลตาํบลวงัหลวง  218 

 อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็  (แสงระว ี จินดา  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์  
 

การศึกษาการดาํเนินงานและปัญหาการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในเขตอาํเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอด็  232 

 (กรเอก  ศรีหาญ  และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเดจ็  245 

 จงัหวดัร้อยเอด็  (ปรียา  ศรีวไิล  และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

ศึกษาการบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม  258 

 (รัชฎา  สาสตรา  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

ความคิดเห็นต่อการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระเจา้   269 

 อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็  (ชลธิชา โพธ์ิศรีรัตน ์ และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

การบริหารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเดจ็  จงัหวดัร้อยเอด็    281  

 (โยธิน  สีสันต ์ และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์  
   

การปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และกฎหมายอ่ืน  292 

 ท่ีเก่ียวขอ้งของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็  

 (พรนภทัร  วริะทูล  และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น ในเขตตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอท่าตูม  จงัหวดัสุรินทร์  303 

 (สุพรรณี  เปรียงพรม  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  315 

 (รังสรรค ์ สุภารีย ์ และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด  327 

 (วชัราพร  โยชน์เมืองไพร และ รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 



 
 

   
 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา้ 

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลโพนทอง อาํเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอด็  339 

 (ธณัยจิ์รา  วงศฉ์ัตรวฒันา  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

บทบาทกาํนนั  ผูใ้หญ่บา้น  กบัการรักษาความสงบเรียบร้อย ในเขตอาํเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอด็  350 

 (พรเทพ  โพธ์ิศรีศาสตร์  และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

ความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลบา้นนา  อาํเภอบา้นนา    363 

 จงัหวดันครนายก  (ทศพล  อินเงินดี  และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

บทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเปลือย อาํเภอศรีสมเดจ็ จงัหวดัร้อยเอ็ด  376 

 (ภทัราวดี  ปรีชาชาญ  และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริการสาธารณะของเทศบาลตาํบลหนองหลวง อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด  388 

 (นที  ดีพลงาม  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์  
 

ความคาดหวงัของประชาชนต่อการดาํเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเขือง  403 

 อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็  (นุชนารถ  โคตรโยธา  และ  รัฐบุรุษ คุม้ทรัพย)์ 
 

ศึกษาการดาํเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลเขวาทุ่ง อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอด็  415 

 (นวลหงษ ์ อุทธิสินธ์  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการตาํรวจภูธรฉวาง  427 

 จงัหวดันครศรีธรรมราช  (จริน  กญัจนกาญจน ์ และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกลํ้า อาํเภอปทุมรัตต ์  439  

 จงัหวดัร้อยเอด็   (โชติกา  สุวรรณหงส์  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
   

การศึกษาการดาํเนินชีวติของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  450 

 (ไทยรัตน์  กาํเนิดพิลา  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระธาตุ  461 

 อาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็  (ดนัย  โคตรโยธา  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวสัิย    473 

 จงัหวดัร้อยเอด็  (มะลิวรรณ  ปรินแคน  และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

การดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองแวง อาํเภอเกษตรวสัิย จงัหวดัร้อยเอ็ด  485 

 (ประจวบ  โพธ์ิงาม  และ รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

การบริการสาธารณะของเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลตาํบลเมืองบวั อาํเภอเกษตรวสัิย จงัหวดัร้อยเอด็  500 

 (ธมัมาภรณ์  ศรีเคลือบ  และ พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 

 



. 
 

   
 

สารบัญ (ตอ) 
  หนา้ 

 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาํเนินงานพฒันาชุมชนของเทศบาลตาํบลเกษตรวสัิย อาํเภอเกษตรวสัิย    513 

 จงัหวดัร้อยเอด็  (สุรชยั  ศรีเคลือบ และ รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีของเทศบาลตาํบลวศิิษฐ ์อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ  526 

 (สุรารักษ ์ ฮาดดา  และ รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอปากพนงั      540 

 จงัหวดันครศรีธรรมราช  (เครือวลัย ์ นาควโิรจน ์ และ  พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

การมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์  552 

 (พระอาคม (อาคโม) พระรัมย ์ และ พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 
 

การศึกษาการใหบ้ริการตามหลกัพุทธธรรมสังคหวตัถุ 4 ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะขบ อาํเภอปักธงชยั      562 

 จงัหวดันครราชสีมา  (พระไทยรัฐ  ผนัอากาศ  และ  รัฐบุรุษ  คุม้ทรัพย)์ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจา้อยูห่ัว อาํเภอเชียรใหญ่      576 

 จงัหวดันครศรีธรรมราช  (นุชนารถ  นาคินทร์ และ พฒัน์ศิณ  สาํเริงรัมย)์ 

 


