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รายการอางอิง 
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_______.  (2548ก).  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนองคกรปกครองสวน 
 ทองถิ่น.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพทรงสิทธิวรรณ. 
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 อาสารักษาดินแดน. 
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กรมการปกครอง  กองวิชาการและแผนงาน.  (2540).  แผนพัฒนาอําเภอประจําป. เอกสารประกอบ 
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องคกรสตรีในการพัฒนาชนบท: ศึกษาเฉพาะ กพสม.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 
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 กรุงเทพฯ: บางกอกบล็อก. 
_______.  (2548ค).  เศรษฐกิจพอเพยีง.  กรุงเทพฯ: บีทีเอส เพรส. 
_______.  (2548ง).  เศรษฐกจิพอเพียง. กรุงเทพฯ: บีทีเอส เพรส. 
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กรมการพัฒนาชุมชน.  (2549).  คูมือจัดเกบ็ขอมูล (จปฐ.) ขอมูลความจาํเปนพื้นฐาน  
 ชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ป 2550 – 2554).  กรุงเทพฯ: กรมฯ.  (อัดสําเนา). 
_______.  (ม.ป.ป.).  คูมือแนวทางการปฏบิัติงานเรื่องระบบขอมูล การดําเนินการและติดตามผล.  
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_______.  (ม.ป.ป.).  คูมือการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ) 2545 – 2549.  
 กรุงเทพฯ: เพิม่เสริมกิจ. 
กรมการพัฒนาชุมชน  คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน (พชช).   
 (2544).  คูมือการจัดเก็บขอมูล จปฐ. เขตเมือง.  กรุงเทพฯ: เพิ่มเสริมกจิ. 
กรมการพัฒนาชุมชน  สํานักสงเสริมวิสาหกิจชุมชน.  (2546).  ความรูพื้นฐานกับโครงการหนึ่ง 
 ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ.  กรุงเทพฯ: เอทีเอ็นโปรดกัชั่น. 
กรมสงเสริมการเกษตร  กองวิจัยและพฒันางานสงเสริมการเกษตร.  (2546).  เอกสารวิชาการ 

กระบวนการจดัทําแผนชุมชน.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน.  (2547).  เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และซักซอมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม 
 ตัวช้ีวดั ความสําเร็จของโครงการ.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  สํานักพัฒนาและสงเสริม 

การบริหารงานทองถ่ิน.  (2542).  ภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: 
กรมฯ. 

_______.  (2546).  คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป แผนปฏิบัติการและการติดตามประเมนิผล.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ 
การเกษตรแหงประเทศไทย. 

_______.  (2548).  รายงานสรุปผลการประชุมประจําป 2548 ของ สศช. เร่ืองยุทธศาสตรการ 
 พัฒนาประเทศ 5 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10.  กรุงเทพฯ:  
 กรมฯ. 
กรรณิกา  ชมดี.  (2542).  การมีสวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ : ศึกษา 
 เฉพาะกรณีโครงการสารภี ตําบลทาซาย อําเภอวารินชาํราบ จังหวดัอุบลราชธานี.   
 วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร. 
กฤช  เพิ่มทันจิตต.  (2540).  การวางแผนและการวิเคราะหโครงการ.  กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาสตร. 
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กฤษฎา บุญชิ่วย (2538) แนวคิดและนโยบายฐานทรัพยากรอาหาร.นนทบุรี:พิมพดีการพิมพ. 
กระทรวงมหาดไทย.  (2540).  เอกสารวิชาการสําหรับวิทยากรโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพการวางแผนและการบริหารโครงการของสภาตําบล และองคการบริหาร 
 สวนตําบล.  กรุงเทพฯ: บี.วี.ออฟเซ็ต. 
กระทรวงสาธารณสุข  คณะกรรมการจัดทาํแผน 9.  (2544).  แผน 9 ของกระทรวงสาธารณสุข ตาม 

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  
(พ.ศ.2545 – 2549).  กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ.  

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  (2549).  ชุมชนนิยมฝาวิกฤตชุมชนลมสลาย.  กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย. 
แกว  นีมะเริง.  (2540).  ปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมของสมาชิกองคกรสตรีในการพฒันาชุมชน 

ในจังหวดัลพบุรี.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
โกวิทย  พวงงาม.  (2542).  ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนา ความหมายเครือ่งชี้วัด แนวคดิทฤษฎีและ 
 แนวทางยทุธศาสตร ในเอกสารประกอบการสอนวิชายุทธศาสตรและกระบวนการพฒันา 
 ชุมชน.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
_______.  (2544).  การมีสวนรวมของสตรีใน อบต.  กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
_______.  (2546).  อบต.ในกระบวนการพัฒนาใหม พฒันาสรางเครือขาย และเสรมิสราง 
 ความเข็มแข็ง.  กรุงเทพฯ: วญิูชน. 
คณะกรรมการจัดทําระบบมาตรฐานงานพฒันาผูนําชุมชน กลุม/องคกรชุมชน เครือขายองคกร 
 ชุมชน และชมุชน.  (2547).  แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยระบบ 
 มาตรฐานงานชุมชน.  กรุงเทพฯ: บีทีเอสเพรส. 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา.  (2547).  แนวทางการ 
 ดําเนินงานจังหวัดนครราชสีมา.  นครราชสีมา: โชคเจริญมารเก็ตติ้ง. 
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML).  (2549).  ส่ิงที่ควรรูเกี่ยวกับโครงการ 
 พัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน (SML).  ม.ป.ท. 
คณะกรรมการศึกษาแหงชาต,ิ สํานกังาน.  (2541).  การปฏิรูปการเรียนรูตามแนวคดิ 5 ทฤษฎี. 
 กรุงเทพฯ: โอเดียนสแควร. 
คารม  คําพิฑูรย.  (2545).  การบริหารจัดการในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อ 
 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนอําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน.  ขอนแกน:  
 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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งานวิจยัสถาบันเทคโนโลยี.  (2540).  รายงานการศึกษารปูแบบและแนวทางการเสริมสรางความ 
เขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

ฉลาดชาย รมิตานนท.(2538) . สถานภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของสังคม  
             หมูบาน ชนบท กิจการมีสวนรวมของประชาชน วิเคราะหกรณหีมูบานภาคเหนือ การมี  
             สวนรวมประชาชนในการพัฒนา.กรุงเทพฯ; ศักดิโ์สภาการพิมพ 
ชินรัตน  สมสืบ.  (2539).  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท.  นนทบรีุ :  
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