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บทบรรณาธิการ
วารสารรั ฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา เป็ นวารสารวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ ย นและเผยแพร่ บทความวิจ ัยและบทความทางวิชาการของคณาอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึก ษาทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยนครราชสี มา ในวารสารปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจยั จานวน 42
เรื่ อ ง และบทความวิช าการ จ านวน 1 เรื่ อ ง ส่ ว นของบทความวิจ ยั นั้น ประกอบด้ว ยบทความวิจยั ด้า นการ
บริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลของบุคลากร การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน การบริ หารงานวิชาการของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน การใช้อ านาจของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา ความสาเร็ จของการประกันคุณภาพการศึกษา
และ ความสาเร็ จของการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริ หารจัดการสานักงาน
ส่ วนบทความวิชาการ ประกอบด้วย บทความวิชาการเกี่ยวกับรู ปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ
บทบาทและภาวะผูน้ า การวางแผนกลยุทธ์และการบริ หารโครงการ
กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิ ติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา ขอขอบคุณ
ผูเ้ ขียนบทความทุกท่านที่ให้ความสนใจส่ งบทความลงตีพิมพ์ และขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่ เสี ยสละ
เวลาของท่านตรวจพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะทางวิชาการ กองบรรณาธิการหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผูอ้ ่านทุกท่านจะ
ได้รับประโยชน์จากบทความวิจยั และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ สุ ดท้ายนี้ ขอเรี ยนเชิญคณาจารย์
และนักวิชาการส่ งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสี มา รวมทั้งให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุ งวารสารให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พฒั น์ศิณ สาเริ งรัมย์
บรรณาธิการ
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สารบัญ
บทความวิจัย
 การศึกษาการดาเนินงานและปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลในเขตอาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
กรเอก ศรี หาญ และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เครื อวัลย์ นาควิโรจน์ และ รั ชดากร ทมินเหมย
 การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการ
ตารวจภูธรฉวาง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จริ น กัญจนกาญจน์ และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 สภาพการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
จักรวรรดิ พัฒนวิบูลย์ และ รั ชดากร ทมินเหมย
 ประสิ ทธิผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลเมืองสรวง อาเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
จารั ส จันนา และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 การจัดการภัยพิบตั ิโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน ศึกษากรณีตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 สภาพและปัญหาการดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในอาเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี
จุฑารั ตน์ คิว้ วิลัย และ รั ชดากร ทมินเหมย
 ความคิดเห็นต่อการดาเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลพระเจ้า
อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชลธิ ชา โพธิ์ ศรี รัตน์ และ รั ชดากร ทมินเหมย
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลดอกล้ า
อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โชติกา สุวรรณหงษ์ และ รั ฐบุรุษ คุ้มทรั พย์
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
พระธาตุ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ดนัย โคตรโยธา และ รั ฐบุรุษ คุ้มทรั พย์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
 การศึกษาการดาเนินชีวิตของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลบ้านบัว อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ไทยรั ตน์ กาเนิดพิลา และ รั ฐบุรุษ คุ้มทรั พย์
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลโพนทอง อาเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
ธัณย์จิรา วงศ์ ฉัตรวัฒนา และ รั ฐบุรุษ คุ้มทรั พย์
 การบริ การสาธารณะของเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลตาบลเมืองบัว อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
ธัมมาภรณ์ ศรี เคลือบ และ รั ชดากร ทมินเหมย
 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลหนองหลวง อาเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
นที ดีพลงาม และ รั ฐบุรุษ คุ้มทรั พย์
 ศึกษาการดาเนินงานโครงกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลเขวาทุ่ง อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
นวลหงษ์ อุทธิ สินธ์ และ รั ฐบุรุษ คุ้มทรั พย์
 ความคาดหวังของประชาชนต่อการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลบ้านนา อาเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
นาวาอากาศเอกทศพล อินเงินดี และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 ความคาดหวังของประชาชนต่อการดาเนินงานบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ้านเขือง อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
นุชนารถ โคตรโยธา และ รั ฐบุรุษ คุ้มทรั พย์
 การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่เจ้าอยูห่ วั
อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
นุชนารถ นาคินทร์ และ รั ชดากร ทมินเหมย
 การดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองแวง อาเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจวบ โพธิ์ งาม และ รั ฐบุรุษ คุ้มทรั พย์
 การดาเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ปรี ยา ศรี วิไล และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 บทบาทกานันผูใ้ หญ่บา้ นกับการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในเขตอาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
พรเทพ โพธิ์ ศรี ศาสตร์ และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
 การปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ นในเขตพื้นที่อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
พรนภัทร วิระทูล และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 ศึกษาการดาเนินงานด้านการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
พระฉัฒร์ นุพงค์ (อตถกาโม) สิ งห์ กูล และ รั ชดากร ทมินเหมย
 การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาวัดของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองตาด อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
พระอาคม (อาคโม) พระรั มย์ และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 ประสิ ทธิภาพและปัญหาการบริ การสาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นศึกษากรณี
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสี มา
พยอม ประยูรคา และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 บทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุขององค์การบริ หารส่วนตาบลเมืองเปลือยอาเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ภัทราวดี ทองดี และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 ศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองแวง
อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
มะลิวรรณ ปริ นแคน และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
 บทบาทในการบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรี สมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
มาลินี วรเชษฐ์ และ รั ชดากร ทมินเหมย
 การบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเมืองเปลือย อาเภอศรี สมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
โยธิ น สีสันต์ และ พัฒน์ ศิณ สาเริ งรั มย์
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