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ปีที ่1  ฉบับที ่2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559       
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจยั บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนงัสือ ตลอดจนบทความปริทศัน์ท่ี

มีคุณภาพของคณาจารย ์นกัวิชาการ นกัวิจยั และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้ให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่สาธารณชน 

 

ก าหนดออกวารสาร  ทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบบั เร่ิมตั้งแต่ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2559) 
ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถุนายน  ปิดรับบทความ วนัท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกปี 
ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม ปิดรับบทความ วนัท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี 

 

เจ้าของวารสาร วิทยาลยันครราชสีมา 
 

บรรณาธิการ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ    ส าเริงรัมย ์
 

ออกแบบ รวบรวม จัดท ารูปเล่ม  
อาจารยช์ลิดา  กนัหาลิลา 

 

ตรวจทาน พิสูจน์อกัษร 
รองศาสตราจารยบ์ญัชา    วิทยอนนัต ์  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รณิชชา    ทศตา 
ผูช่้วยศาสตราจารยรุ์จินนัท ์   วาธีวฒันารัตน์ อาจารยพิ์ชชานาถ    เงินดี 
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ    ส าเริงรัมย ์ อาจารย ์ดร.คงศกัด์ิ    บุญยะประณยั 

 

ส านักงาน  
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลยันครราชสีมา ชั้น 8 
วิทยาลยันครราชสีมา  290  หมู่ท่ี 2  ถนนมิตรภาพ  ต.บา้นใหม่   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 

 

เวบ็ไซต์วารสาร http://journal.nmc.ac.th/th 
 

พิมพ์ที ่   
ส านกัวิจยัและพฒันา วิทยาลยันครราชสีมา  ต.บา้นใหม่   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000  

   โทรศพัท ์044466111   โทรสาร 044465668 
 

บทความทุกเร่ืองได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
ข้อความทีป่รากฏในบทความของวารสารนีเ้ป็นความคดิเห็นของผู้ เขียน ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยนครราชสีมาแต่
อย่างใด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตรวจประเมนิบทความเพื่อตพีิมพ์ในวารสารวิทยาลัย
นครราชสีมา 

 

  JJoouurrnnaall  ooff  PPoolliittiiccaall  SScciieenncceess  aanndd  SSoocciiaall  SScciieenncceess  NNaakkhhoonnrraattcchhaassiimmaa  CCoolllleeggee  

  



ข   ปีท่ี 1  ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา   
 

 
 

กองบรรณาธิการ 
 

รายนามทีป่รึกษา 
 

อาจารย ์ดร.ชนากานต ์    ยนืยง มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา)  
รองศาสตราจารย ์ดร.วิภาส   ทองสุทธ์ิ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)  
อาจารย ์ดร.ไตรรัตน์ ยนืยง วิทยาลยันอร์ทเทิร์น (สาขาบริหารธุรกิจ)  
อาจารย ์ร.อ.นพ. ศรัณย ์   อินทกุล วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขาการแพทยแ์ผนจีน)  

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ     ส าเริงรัมย ์ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
 

กองบรรณาธิการภายใน 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ส าราญ บุญเจริญ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสถียรณภสั ศรีวะรมณ์ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารยบ์ญัชา วิทยอนนัต ์ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ     ส าเริงรัมย ์ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารยรุ์จินนัท ์    วาธีวฒันารัตน์ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 
อาจารย ์ดร.คงศกัด์ิ     บุญยะประณยั วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขาวิทยาศาสตร์) 
อาจารย ์ดร.รชพล ศรีขาวรส วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์ดร.รัชดากร ทมินเหมย วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารยผ์นิ ปานขาว วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์ดร.สุรชยั เล่ียมทอง วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย ์ชลิดา กนัหาลิลา วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

 

กองบรรณาธิการภายนอก 
 

ศาสตราจารย ์ดร.ทินพนัธุ์ นาคะตะ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
ศาสตราจารย ์นพ. ไมตรี สุทธจิตต ์ มหาวิทยาลยัพะเยา (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทองหล่อ วงษอิ์นทร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชีวิน เปสตนัยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.นิเทศ ตินะกุล มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนูศกัด์ิ     ตาตุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (สาขาเทคนิคการแพทย)์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.พุฒิพงษ์ สัตยวงษทิ์พย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 
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รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ เสาวนะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  (สาขาวิทยาศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รัตนวงษ ์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารย ์ดร.วิชาญ สาคุณ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขานิติศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ทานอก มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพลิน นุกลูกิจ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาการพยาบาล) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิดาภา ถิรสิริกุล มหาวิทยาลยัรังสิต  (สาขารัฐศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวฒัน์ สิริพรวุฒิ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 

 

กองจัดการวารสาร 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ  ส าเริงรัมย ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลยันครราชสีมา 
ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รณิชชา  ทศตา  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารย ์ดร.รชพล  ศรีขาวรส   ผูอ้  านวยการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารยป์ราโมทย ์ อินทกลู   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารยจี์รวฒัน์  เรืองรอง   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารยนิ์ธิกานต ์ สนสระนอ้ย   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรนิติศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารย ์ดร.ดิเรก  แสสนธ์ิ   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารยอ์นุชา  พิมายนอก   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารยป์รัชญา  ศิลปะ   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารยศ์ศิมาพร  สร้อยกระโทก   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารยล์คันา  นอ้ยไพร  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
อาจารยช์ลิดา  กนัหาลิลา   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
นางสาวโยษิตา  ศรีทองกลู เจา้หนา้ท่ีประจ าคณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 วิทยาลยันครราชสีมา 
นายเรืองศกัด์ิ  มลูเกสร  ผูพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาลยันครราชสีมา  
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความ 
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบริหารธุรกจิ 
 

ศาสตราจารย ์ดร.สมบรูณ์  สุขส าราญ มหาวิทยาลยัรังสิต  (สาขารัฐศาสตร์) 
ศาสตราจารย ์พล.ต.ต. ดร.เกียรติพงษ์  มีเพียร  เทคโนโลยภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สาขาบริหารการศึกษา)  
รองศาสตราจารย ์ดร.วิภาส   ทองสุทธ์ิ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.อุษาพร    เสวกว ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี (สาขาสถิติ)  
รองศาสตราจารย ์ดร.วิทยา    จนัทร์ศิลา  มหาวิทยาลยันเรศวร (สาขาบริหารการศึกษา)  
รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา   แสวงศกัด์ิ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียาพร   วงศอ์นุตรโรจน์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ทองหล่อ   วงษอิ์นทร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
รองศาสตราจารย ์ดร.วิชาญ   สาคุณ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขานิติศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.นิเทศ   ตินะกุล มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 
รองศาสตราจารย ์ดร.อารมณ์  นาวากาญจน์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล) 
รองศาสตราจารย ์ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
รองศาสตราจารยบ์ญัชา วิทยอนนัต ์ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขานิติศาสตร์) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุชาติ ตนัธนะเดชา อาจารยเ์กษียรณ  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรกฤต เถ่ือนชา้ง อาจารยเ์กษียรณ  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพญ็จนัทร์ สังขแ์กว้ อาจารยเ์กษียรณ  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราภรณ ์ ขนัทอง มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์วิบลูย ์ พุ่มพลูสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัปทุมธานี  (สาขาการศึกษา) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสถียรณภสั  ศรีวะรมย ์ วิทยาลยันครราชสีมา  (สาขาบริหารธุรกิจ) 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จ าลอง ชูโต มหาวิทยาลยัราชธานี  (สาขาการศึกษา) 
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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นวารสารวิชาการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของคณาอาจารย ์นักวิชาการ และนักศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลยันครราชสีมา ในวารสารปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 ฉบบัน้ี ประกอบดว้ยบทความวิจยัจ  านวน 42 
เร่ือง และบทความวิชาการ จ านวน 1 เ ร่ือง ส่วนของบทความวิจยันั้นประกอบดว้ยบทความวิจยัดา้นการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลของบุคลากร การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การใชอ้  านาจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา 
และ ความส าเร็จของการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการส านกังาน 

ส่วนบทความวิชาการ ประกอบดว้ย บทความวิชาการเก่ียวกบัรูปแบบวฒันธรรมองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 
บทบาทและภาวะผูน้ า การวางแผนกลยทุธ์และการบริหารโครงการ  

กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา ขอขอบคุณ
ผูเ้ขียนบทความทุกท่านท่ีให้ความสนใจส่งบทความลงตีพิมพ ์และขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีเสียสละ
เวลาของท่านตรวจพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ กองบรรณาธิการหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผูอ่้านทุกท่านจะ
ไดรั้บประโยชน์จากบทความวิจยัและบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารฉบบัน้ี สุดทา้ยน้ีขอเรียนเชิญคณาจารย์
และนักวิชาการส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา รวมทั้งให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนต่อไป 
 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ฒัน์ศิณ  ส าเริงรัมย ์ 
บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
 

บทความวจิัย หนา้ 
  

 การศึกษาการด าเนินงานและปัญหาการบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลในเขตอ าเภอเสลภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
กรเอก  ศรีหาญ และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
1 

 การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต 
อ าเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เครือวัลย์  นาควิโรจน์ และ รัชดากร  ทมินเหมย 

 
11 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการ 
ต ารวจภูธรฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จริน  กญัจนกาญจน์ และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
21 

 สภาพการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย   
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จักรวรรดิ  พัฒนวิบูลย์ และ รัชดากร  ทมินเหมย 

 
31 

 ประสิทธิผลการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเมืองสรวง อ าเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จ ารัส  จันนา และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

42 

 การจดัการภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน ศึกษากรณีต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
จีรศักด์ิ  เสถียรขันธ์ และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
51 

 สภาพและปัญหาการด าเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
จุฑารัตน์  คิว้วิลัย และ รัชดากร  ทมินเหมย 

 
61 

 ความคิดเห็นต่อการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเจา้ 
อ าเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ชลธิชา  โพธ์ิศรีรัตน์ และ รัชดากร  ทมินเหมย 

 
72 

 บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอกล ้า 
อ าเภอปทุมรัตต ์จงัหวดัร้อยเอ็ด 
โชติกา  สุวรรณหงษ์ และ รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ 

 
82 

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พระธาตุ อ  าเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ดนัย  โคตรโยธา และ รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ 

 
91 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 หนา้ 
  

 การศึกษาการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลบา้นบวั อ  าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย  ์
ไทยรัตน์  ก  าเนิดพิลา และ รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ 

101 

 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลโพนทอง อ าเภอโพนทอง  
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ธัณย์จิรา  วงศ์ฉัตรวัฒนา และ รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ 

 
110 

 การบริการสาธารณะของเทศบาล ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองบวั อ  าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ธัมมาภรณ์  ศรีเคลือบ และ รัชดากร  ทมินเหมย 

119 

 การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
นที  ดีพลงาม และ รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ 

 
129 

 ศึกษาการด าเนินงานโครงกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลเขวาทุ่ง อ  าเภอธวชับุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด 
นวลหงษ์  อุทธิสินธ์ และ รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ 

141 

 ความคาดหวงัของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบา้นนา อ าเภอบา้นนา  
จงัหวดันครนายก 
นาวาอากาศเอกทศพล  อินเงินดี และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
151 

 ความคาดหวงัของประชาชนต่อการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
บา้นเขือง อ  าเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
นุชนารถ  โคตรโยธา และ รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ 

 
162 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เจา้อยูห่วั  
อ าเภอเชียรใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
นุชนารถ  นาคินทร์ และ รัชดากร  ทมินเหมย 

 
172 

 การด าเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ  าเภอเกษตรวิสัย  
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ประจวบ  โพธ์ิงาม และ รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์ 

 
182 

 การด าเนินงานของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย  อ  าเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ปรียา  ศรีวิไล และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
193 

 บทบาทก านนัผูใ้หญ่บา้นกบัการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตอ าเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด 
พรเทพ  โพธ์ิศรีศาสตร์ และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

203 
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 การปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของก านนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
พรนภัทร  วิระทูล และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
213 

 ศึกษาการด าเนินงานดา้นการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง  
จงัหวดับุรีรัมย ์
พระฉัฒร์นุพงค์  (อตถกาโม) สิงห์กูล และ รัชดากร  ทมินเหมย 

 
222 

 การมีส่วนร่วมในการพฒันาวดัของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมือง  
จงัหวดับุรีรัมย ์
พระอาคม (อาคโม) พระรัมย์ และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
230 

 ประสิทธิภาพและปัญหาการบริการสาธารณะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินศึกษากรณี  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงเูหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา 
พยอม  ประยรูค า และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
239 

 บทบาทการจดัสวสัดิการผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือยอ าเภอศรีสมเด็จ   
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ภัทราวดี  ทองดี และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
246 

 ศึกษาความตอ้งการสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแวง   
อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด 
มะลิวรรณ  ปรินแคน และ พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ 

 
256 

 บทบาทในการบริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเปลือย อ าเภอศรีสมเด็จ  
จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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