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อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เป`นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค? คือ 1) เพื่อศึกษาการกระจายอํานาจ
การดําเนินงานทSองถิ่นของเทศบาลตําบลนาโสกอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถิ่นของเทศบาลตําบลนาโสก
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนกลักษณะประชาชนตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพ และรายไดS ตY อเดื อน กลุY ม ตั วอยYางที่ ใชSในการวิจัยครั้งนี้ ไดS แ กY ประชาชนที่ อ ายุ 18 ป•
บริบูรณ?ขึ้นไป ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาโสกอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 394 คน โดย
การสุYมแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชSในการวิจัยครั้งนี้เป`นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคYา 5 ระดับ
สถิติที่ใชS ในการวิเคราะห?ขSอมูล ไดSแกY คYารSอยละ คYาเฉลี่ย คYาสYวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คYาสถิติที และ
หาคYาสถิติเอฟ
ผลการวิจัยพบวYา 1.การกระจายอํานาจการดําเนินงานทS องถิ่นของเทศบาลตําบลนาโสก
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 4 ดSาน โดยรวมอยูYในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป`นรายดSาน
พบวYา ดSานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตสั งคม และชุ ม ชน มีคY าเฉลี่ยสูงที่ สุ ด รองลงมาคือ ดS านพั ฒ นา
โครงสรSางพื้ นฐาน สYวนดSานการเมืองและการบริห ารจัดการที่ ดี มี คYาเฉลี่ยต่ําที่ สุด 2. ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถิ่นของเทศบาลตําบลนาโสกอําเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดSเฉลี่ย
ตYอเดือน แตกตYางกันอยYางไมYมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมYมีผลตYอความคิดเห็นของประชาชนตYอการ
กระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถิ่น
คําสําคัญ:การกระจายอํานาจ,คุณภาพชีวิต,การบริหารจัดการที่ดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Abstract
This research is a quantitative research. The objectives are 1)to study the
Decentralization Of local implementation, Nasok sub-district Administrative
Organization, Mukdahan District, MukdahanProvince. 2) to compare public opinion on
the decentralization of local implementation, for the process of the decentralization
of local implementation, Nasok sub-district Administrative Organization , Mukdahan
District, MukdahanProvince by characterizing the sampling accordance with gender,
age, education, occupation, marital status and monthly income. The samples used in
this study include the population 18 years of age living in the area of Nasok subdistrict Administrative Organization , Mukdahan District, MukdahanProvince in the
total of 394 people by stratified random sampling. The instrument used in this study
is a 5-level scale query statistics used in data analysis including percentage, mean,
standard deviation, statistical and statistics .
The results showed that :1. The decentralization of local implementation,
Nasok sub-district Administrative Organization, Mukdahan District, Mukdahan Province
in 4 areas, overall were in highest level. By considering in each area found that
the quality of life and community had the highest average, followed by the
development of infrastructure. While the politically and good governance were at
the lowest average. 2. The public opinion on the decentralization of local
implementation, Nasok sub-district Administrative Organization , Mukdahan District,
Mukdahan Province, classified by sex,age, marital status, educational level,
occupation and income per month were all different and were not having any
statistically significant and did not affect the public opinion on the decentralization
of local implementation.
Keyword: Decentralization, Quality of life, Good management
บทนํา
การกระจายอํานาจใหSแกYองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นเริ่มดําเนินการอยYางเป`นระบบนับตั้งแตY
ป•พุทธศักราช 2542 เป`นตSนมา การกระจายอํานาจในการปกครองและการดําเนินงานทSองถิ่น เพื่อใหS
ชุมชนมีสYวนรYวมในการตัดสินใจ ริเริ่มดําเนินการตYาง ๆ ในชุมชนดSวยตัวเองอยYางจริงจัง สYงผลดีตYอการ
พัฒนาตนเองที่ยั่งยืนในระยะยาวทําใหSเกิดความเขSมแข็งของชุมชนและประเทศชาติ ตามที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแหYงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดSใหSความสําคัญกับการกระจายอํานาจการ
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ปกครองไปสูYทSองถิ่น ในมาตรา 78 กําหนดใหSรัฐตSองกระจายอํานาจใหSทSองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจ
ในกิจการของตนเองสอดคลSองกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกSไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่
13 พ.ศ. 2552 บัญญัติใหSเทศบาลมีภารกิจและหนSาที่ ในการพัฒนาชุมชนทั้งในดSานเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒ นธรรม รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดSขยายบทบาทขององค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นไปอยYาง
กวSางขวาง ไมYวYาจะเป`นเทศบาล องค?การบริหารสYวนจังหวัด และเทศบาล ทําใหSมีความจําเป`นตSองมี
การเตรียมพรSอมสําหรับการบริหารจัดการภารกิจ ใหSบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจที่ตั้งไวS การดําเนินงาน
ขององค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นจะตSองทํางานเพื่อสนองตอบประชาชนในทSองถิ่น ในขณะเดียวกันตSอง
ประสานกับหนYวยงานราชการอื่นๆ ทั้งสYวนกลาง สYวนภูมิภาคและระดับชาติ
เมื่อเป`นดังที่กลYาวมาแลSวนั้นจากความสําคัญดังกลYาวขSางตSน ผูSวิจัยจึงสนใจศึกษาการกระจาย
อํานาจการดําเนินงานทSองถิ่นของเทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อที่จะไดS
เสนอแนวทางการดําเนินงานทSองถิ่นของเทศบาลเมืองอยYางมีประสิทธิภาพ สามารถแกSไขปRญหาไดS
ตรงจุดและสนองตYอความตSองการของประชาชนไดSอยYางแทSจริง และนําขSอมูลที่ไดSไปเป`นแนวทาง
ปรับปรุงแกSไขและพัฒนาการการดําเนินงานทSองถิ่นใหSมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตYอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถิ่นของเทศบาลตําบลนาโสก อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
2. เพื่อศึกษาความกSาวหนSาของการกระจายอํานาจขององค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท!องถิ่น
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการสวนท!องถิ่น
กรมการปกครอง ของประเทศไทย มีการแบYงลักษณะ การบริหารราชการออกเป`น 3 สYวน
คือ การบริหารราชการสYวนกลาง การบริหารราชการสYวนภูมิภาค และการบริหารราชการสYวนทSองถิ่น
หรือการปกครองทS องถิ่ น กิ จ การงานบางประการที่ รัฐ มอบหมายใหS ห นY วยงานสY วนทS อ งถิ่ น รับ ไป
บริหารงานเองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผYนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 69 บัญญัติไวS
วYา “ทSองถิ่นใดที่ เห็นสมควรจัดใหSราษฎรมีสYวนรYวมในการปกครอง สYวนทSองถิ่น ใหSจัดระเบียบการ
ปกครองเป`นราชการสYวนทSองถิ่น”
ลักษณะของการมอบอํานาจใหSประชาชนปกครองกันเองใหSชYวยกันคิดริเริ่มหรือตัดสินปRญหา
ตY าง ๆ ที่ เกี่ ยวขS องกั บ ผลประโยชน? สY วนไดS สY วนเสี ยของตนนี้ เป` น ลั กษณะของการกระจายอํ านาจ
(Decentralization) ลักษณะนี้ทําใหSเกิดมีการปกครองตนเอง และความเป`นอิสระในการบริหารงาน
แตYก็ยังคงอยูYภายใตSการควบคุมกํากับดูแลของรัฐตามสมควรเนื่องจากการบริหารราชการสYวนทSองถิ่น
เป`นการบริหารงานเพื่อประโยชน?ของประชาชนในทSองถิ่นและมีเจตนาจะใหSประชาชนมีสYวนรYวมใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การบริหารงานใหSมาก ดังนั้นการจัดรูปแบบองค?การและบริหารงานตYาง ๆ จึงแตกตYางไปจากการ
บริห ารราชการสY วนกลางและสY วนภู มิ ภ าค กลY าวคื อ รูป แบบของการปกครองทS อ งถิ่ น ที่ เป` น หลั ก
กวSาง ๆ นั้น คลSายคลึงกับรูปแบบการปกครองประเทศ คือ ใหSมีฝ›ายบริหารและฝ›ายนิติบัญญัติฝ›ายนิติ
บัญญัติ เป`นองค?ประกอบที่แสดงใหSเห็นถึงลักษณะการปกครองตนเอง โดยใหSราษฎรเลือกผูSแทนของ
ตนเขSาไป กําหนดนโยบาย การบริหารงานในทSองถิ่น สYวนฝ›ายบริหารเป`นผูSรับนโยบายของฝ›ายนิติ
บัญญัติใหSเป`น ผลสําเร็จ ลักษณะ ที่สําคัญของการบริหารราชการสYวนทSองถิ่น คือ
1. มีองค?กรที่เป`นนิติบุคคล ซึ่งมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมาย
2. มีการเลือกตั้งบุคคลเขSามาบริหารงานในลักษณะตัวแทนประชาชน
3. มีการบริหารงานอยYางอิสระ โดยรัฐเขSาควบคุมเพียงสYวนนSอย
4. มีเงินเป`นคYาใชSจYายในการบริหารงานเอง
การบริหารราชการสYวนทSองถิ่นมีลักษณะการปกครองที่มีขอบเขตเฉพาะจํากัด คือ มิใชY การ
ปกครองประเทศหรือการปกครองรัฐ แตYเป`นการปกครองเฉพาะสYวนหนึ่งของประเทศ และมิใชY การ
ปกครองทุ กดSานในสYวนหนึ่ งของประเทศเทYานั้ น การปกครองทSองถิ่นเป` นเพี ยงการจัดดําเนินการ
บางอยYางโดยรัฐกระจายอํานาจดําเนินการใหSประชาชนมีสYวนรับผิดชอบกิจการอันสYงผลตYอการกินดี
อยูYดีของชุมชนในทSองถิ่นที่กําหนด
1) หนY วยการปกครองทS อ งถิ่ น จะไดS รั บ การจั ด ตั้ งขึ้ น โดยผลแหY งกฎหมายและหนY วยการ
ปกครองทSองถิ่นนั้นๆจะมีสภาพเป`นนิติบุคคล
2) หนY วยการปกครองทS องถิ่น ที่ ไดS รับ การจั ดตั้ งขึ้ น จะตS องไมY อยูYในการบั งคั บ บั ญ ชา ของ
หนYวยงานทางราชการ เพราะจะตSองเป`นหนYวยงานที่มีอํานาจปกครองตนเอง
3) หนYวยการปกครองทSองถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตSองมีองค?กรที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
ในทSองถิ่น เพื่อแสดงถึงการเขSามีสYวนรYวมทางการเมืองการปกครอง องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น
จะตSองมีองค?ประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดSแกY 1) มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 2) มีสถานะเป`นนิติ
บุคคลมหาชน 3) มีองค?กรเป`นของตนเอง 4) มีภารกิจหนSาที่เกี่ยวกับผลประโยชน?ของตนเอง 5) มี
การกํากับดูแลจากรัฐ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ลักษณะของประชาชน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. สถานภาพสมรส
6. รายไดSตYอเดือน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
การกระจายอํ า นาจการดํ า เนิ น งานท! อ งถิ่ น
ของเทศบาลตํ า บลนาโสก อ.เมื อ ง จั ง หวั ด
มุกดาหาร จํานวน 4 ดSาน คือ
1. ดSานการพัฒนาโครงสรSางพื้นฐาน
2. ดSานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน
3. ดSานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรSอย
4. ดSานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป`นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษา
การกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถิ่น ประชากรที่ใชSในการวิจัยครั้งนี้ ไดSแกY ประชาชนที่อายุ 18
ป• บริบูรณ?ขึ้นไป ที่อาศัยอยูYในพื้นที่ของเทศบาลตําบลนาโสก อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร เครื่องมือที่ใชS
ในการวิจัยครั้งนี้เป`นแบบสอบถาม (Questionnaire) ความคิดเห็นของประชาชนที่ผูSวิจัยสรSางและ
พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขSอง ผูSวิจัยไดSเก็บรวบรวมขSอมูลและวิเคราะห?ขSอมูล 1. วิเคราะห?
ขS อ มู ล ทั่ ว ไปของผูS ต อบแบบสอบถาม โดยการหาคY า ความถี่ (Frequency) และคY า รS อ ยละ
(Percentage) 2. วิเคราะห?ขSอมูลความคิดเห็นของกลุYมตัวอยYางตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงาน
ทSองถิ่นของเทศบาลตําบลนาโสก อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 4 ดSาน ใชSสถิติหาคYาเฉลี่ย ( X )
และสYวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 ไดSแกY 1) ดSานการพัฒนาโครงสรSาง
พื้นฐาน 2) ดSานการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 3) ดSานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรSอย และ 4) ดSานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี โดยแปลความหมายของ
คYาเฉลี่ยที่ใชSในการนําเสนอผลการวิเคราะห?ขSอมูล
ผลการวิจัย
1.การกระจายอํ านาจการดํ าเนิ น งานทS อ งถิ่ น ของเทศบาลตํ าบลนาโสก อ.เมื อ ง จั งหวั ด
มุกดาหาร จํานวน 4 ดSาน โดยรวมอยูYในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป`นรายดSาน พบวYา ดSานการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน มีคYาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดSานพัฒนาโครงสรSางพื้นฐาน
สYวนดSานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี มีคYาเฉลี่ยต่ําที่สุด
2.ระดับความคิดเห็นของประชาชนตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถิ่นของเทศบาลตําบลนา
โสก อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ
รายไดS เฉลี่ ย ตY อ เดื อ น แตกตY างกั น อยY า งไมY มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ และไมY มี ผ ลตY อ ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนตYอการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถิ่น 4 ดSาน
1. ดSานพัฒ นาโครงสรSางพื้นฐาน ระดับการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถิ่นมีความ
คิดเห็นดSวย โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป`นรายขSอ พบวYา ทุกขSอมีความคิดเห็นดSวยอยูY
ในระดับมาก โดยองค?การบริหารสYวนตําบลมีระบบประปาหมูYที่ไดSมาตรฐานและผลิตน้ําประปาที่
สะอาดและมีคุณภาพ ทองใบนSอย
2. ดSานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน ระดับการกระจายอํานาจการดําเนินงาน
ทS องถิ่ น มี ค วามคิดเห็ น ดSวยโดยภาพรวมอยูYในระดั บ มาก เมื่ อพิ จารณาเป` นรายขSอ ทุ กขS อมี ค วาม
คิดเห็นดSวยอยูYในระดับมาก โดยองค?การบริหารสYวนตําบลมีการรณรงค?เรื่องยาเสพติดเป`นประจําทุกป•
ในการลดอัตราการติดยาเสพติดของเยาวชนในชุมชน มีคYาเฉลี่ยสูงที่สุด
3. ดSานจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรSอย ระดับการกระจายอํานาจ
การดําเนินงานทSองถิ่น มีความคิดเห็นดSวย โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป`นรายขSอ
พบวYา ทุกขSออยูYในระดับมาก โดยองค?การบริหารสYวนตําบลรYวมกับหนYวยงาน องค?กรภาครัฐและ
เอกชนปฏิบัติการซSอมแผนเตรียมความพรSอมในการปžองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยYางตYอเนื่องทุก
ป• มีคYาเฉลี่ยสูงที่สุด
4 ดSานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี ระดับการกระจายอํานาจการดําเนินงานทSองถิ่น
ขององค?การบริหารสYวนตําบล มีความคิดเห็นดSวย โดยภาพรวมอยูYในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป`นราย
ขSอ พบวYา ทุกขSออยูYในระดับมาก โดยองค?การบริหารสYวนตําบล มีการบริการประชาชน ดSวยความ
สะดวก รวดเร็ วและประทั บ ใจ และมี ก ารดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาเมื อ ง ทุ ก โครงการ ในการ
ตอบสนองความตSองการของประชาชนอยYางแทSจริงและทั่วถึง มีคYาเฉลี่ยสูงที่สุด
อภิปรายผล
เทศบาลตําบลนาโสกนับวYาเป`นองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นแหYงหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จเป`น
อยYางมากกับการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่มีการกําหนดใหSทSองถิ่นมีการพัฒนาความสามารถที่
จะสามารถดูแลและปกครองตนเองไดS จาก ดSานการพัฒนาโครงสรSางพื้นฐาน ดSานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสั งคมและชุ ม ชน ดS านการจั ดระเบี ยบชุ ม ชน สั งคม และการ รักษาความสงบเรียบรSอย ดS าน
การเมืองและการบริหารจัดการที่ดี ทั้ง 4ดSานลSวนมีผลบYงชี้ใหSเห็นถึงกระบวนการกระจายอํานาจที่
เป`นไปอยYางประสบความสําเร็จแหYงหนึ่งในกระบวนการกระจายอํานาจของรัฐไทย
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ข!อเสนอแนะ
1. ดS านการพั ฒ นาโครงสรSางพื้ น ฐาน เทศบาลควรดํ าเนิ น การกY อ สรSางและปรั บ ปรุ งถนน
หนทางที่มีคุณภาพและไดSมาตรฐาน เพื่อใหSถนนหนทางในทSองถิ่นมีคุณภาพและไดSมาตรฐาน
2. ดS านการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต สั งคม และชุ ม ชน เทศบาลควรมี การใหS ทุ น การศึ กษาแกY
นักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดีอยYางทั่วถึงและสรSางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดปRญหา
สังคม สรSางโอกาสใหSกับผูSดSอยโอกาสทางการศึกษาในทSองถิ่น
3. ดSานจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรSอย เทศบาล ควรมีการเป[ด
โอกาสใหS ป ระชาชนมี สY ว นรY วมในการจั ด ทํ าแผนปž อ งกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย ในชุ ม ชน ใหS มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปžองกันและแกSปRญหาภายในชุมชนใหSหมดไป
4. ดSานการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลควรมีการใชSวัสดุ-อุปกรณ? สํานักงานอยYาง
ประหยัดและคุSมคYาเพื่อใหSเกิดประโยชน?สูงสุดตYอสYวนรวม ควรมีการปลูกจิตสํานึก ใหSเห็นความสําคัญ
ในการประหยัดพลังงาน และใชSสอยวัสดุอุปกรณ?ในสํานักงานอยYางคุSมคYา
ขSอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตYอไป
1.ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปRญหาและแนวทางการบริหารงานขององค?กรปกครองสYวน
ทSองถิ่น ที่มีขอบขYายอํานาจหนSาที่พื้นที่มีความกวSางขวางกวYาเทศบาลตําบล
เอกสารอ!างอิง
กรมสYงเสริมการปกครองทSองถิ่น.(2547).พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก!ไขเพิ่มเติม.
โกมล แพนนา.(2542).การบริหารการพัฒนา.มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม.
โกวิทย? พวงงาม.(2550).การปกครองท!องถิ่นไทย หลักการ และมิติใหมในอนาคต.(พิมพ?ครั้งที่ 6).
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