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รายการอางอิง 
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กรุงเทพฯ : เสริมเพิ่มกิจ. 
คณะที่ปรึกษาฝายเศรษฐกจิรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย.  (2541).  “เศรษฐกิจชมุชนพึ่งตนเอง : 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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 ดารารัตน  แกวสลับสี.  (2542).  ปจจยัที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบตัิ  : ศึกษาเฉพาะกรณกีาร
รวมกลุมอาชีพโครงการไทยชวยไทย กรมประชาสงเคราะห.  สารนพินธ สังคมสงเคราะห 

              ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารนโยบายและสวัสดิการสังคม  บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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นโยบายลดความยากจนของรัฐ. [ออนไลน] 2549. เขาถึงขอมูลวันที่ 10  กรกฎาคม 2549  จาก 
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             กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  (อัดสําเนา). 
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_______.  (2543).  กระบวนการและเทคนคิการทํางานของนักพัฒนา.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน 
              กองทุนสนับสนุนการทําวิจยั 
ฝายทะเบยีนราษฏร อําเภอแปลงยาว. (2549). แผนที่อําเภอแปลงยาว. (อัดสําเนา). 

พิทยา  วองกุล.  (2542).  “บทวิจารณปฏิกรยิาของชุมชนไทยตอวกิฤติเศรษฐกิจ : การวเิคราะหเชิง 
                 สังคมวัฒนธรรม,”  ใน  ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ, 1999 จุดเปลีย่นแหงยุค 
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มันทนา  สามารถ.  (2543).  ปจจัยที่ทําใหเกิดความเปนประชาคมตําบล. ใน ประชาสงัคม : 
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย.    
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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สํานักงานเกษตรอําเภอแปลงยาว. (2547). แผนพัฒนาการเกษตรอําเภอแปลงยาว ป2547 : สํานักงาน
เกษตรอําเภอแปลงยาว.  

สํานักบรกิารทะเบยีน  อําเภอแปลงยาว. (2549). จาํนวนครวัเรอืนที่อยูในอําเภอแปลงยาว. : ถายเอกสาร 
สํานักงานเลขาธิการนายกรฐัมนตรี.  (2547, 1 กรกฎาคม). ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของ

หมูบาน/ชุมชน (SML) เร่ือง แนวทางการดาํเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ 
ชุมชน (SML).  กรุงเทพฯ :  คณะทํางานของนายกรัฐมนตรี.  
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คุณภาพชวีิตและสังคม.  กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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องคการบริหารสวนตําบล.  เชียงราย :  เชียงรายการพิมพ.  

สุทัน  ทาวงศมา.  (2544).  การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนแกไขปญหา 
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               บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม.   
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_______.  (2538).  การมีสวนรวมการบรหิารสวนตําบล.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
อัตถพร  สาระทับ.  (2542).  การมีสวนรวมของประชาชน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพเกษม. 
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