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ความเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์พิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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กรุงเทพฯ : ส .เอเซียเพรส.  

โกลด์สมิท เอส และเอกเกอร์ส ดบัเบลิย ูดี.  .(2552). การบริหารภาครัฐแบบเครือข่าย:มิตใิหม่

ของภาครัฐ.( (จกัร ตงิศภทัิย์  และกฤษฎา ปราโมทย์ธนา แปลกรุงเทพฯ) : เอ็กซเปอร์เน็ท. 
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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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ธรรมมาธิราช. 
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มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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นนัทวฒัน์  บรมานนัท์ .(2552). การปกครองส่วนท้องถิน่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
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กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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มหาบณัฑิต  ,คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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