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กองแผนและงบประมาณ องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว. (2553). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. 2554-2558) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว. แหล่งที่มา: 
www.sakaeopao.go.th วันที่สืบค้น: 27 มกราคม 2555. 

เกษราพร ทิราวงศ์ และอ านวยพร ใหญ่ยิ่ง. (2554). การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านแม่แรม ต าบล
เตาปูน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน. เชียงใหม:่ รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  

โกวิทย์ พวงงาม. (2550). การปกครองท้องถิ่นไทย: ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ. 
กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ต. 

_________. (2552). การปกครองท้องถิ่นไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต (พิมพ์ครั้งที่ 7). 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด.   

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงานงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร. (2555). เอกสารข้อมูล
ประกอบการบรรยายสรุปการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554/2555 เสนอต่อคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
สภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด จังหวัดสระแก้ว. 
(มปพ.) (เอกสารอัดส าเนาเย็บเล่ม).  

ชาติชาย เจตปิยะวัฒน์. (2546). ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ชาญชัย ภิรมจิตร.์ (2550). สรุปแนวทางสอบของ อ.หควณ ชูเพ็ญ. แหล่งที่มา: 
http://pchanchai.exteen.com/20070107/entry วันที่สืบค้น: 27 มกราคม 2555.  

ชาญชัย แสวงศักดิ.์ (2542). กฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิญญูชน. 
ช านิ เอี่ยมอ าพรวัฒน. (2545). การบริหารจัดการตลาดโรงเกลือ บ้านคลองลึก ต าบลป่าไร่ อ าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

ชูวงศ์ ฉายะบุตร. (2539). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิฆเนศ พริ้นท์ติ้ง เซน็
เตอร์ จ ากัด.  

ดนัย เทียนพุฒ. (2511). ศักยภาพ-Potential VS ความสามารถ-Competency. แหล่งที่มา:                 
http://hrthailand.blogspot.com/2011/09/potential.html วันที่สืบค้น: 11 กรกฎาคม 
2556. 
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ธวัชชัย บุญมี  เดชวิทย ์นิลวรรณ  และ จิรวรรณ บุญมี. (2554). การประเมินศักยภาพการบริหาร

จัดการวิสาหกิจชุมชน บ้านสันทรายต้นกอก ต าบลฟ้าฮ่าม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  
 สาขาวิชาการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม.่ 
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2540). 100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540.  กรุงเทพมหานคร: 

โครงการจัดพมิพ์คบไฟ.  
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ วสันต์ เหลืองประภัสร์ สุวัสดี โภชน์พันธ์ุ อลงกรณ์ อรรคแสง มรุต วันทนากร 

และ จงรัก จารุพันธ์ุงาม. (2546). ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศ
เปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด.  

นันทวัฒน์ บรมานันท์. (2543). หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์วิญญูชน.  

บูฆอรี ยีหมะ. (2550). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

ประคอง กรรณสูต. (2542). สถิติเพื่อการวิจัย, พิมพค์รั้งที ่3. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แหง่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ประยูร กาญจนดุล. (2547). ค าบรรยายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

พรสกลณ์ ณ ศรโีต และคณะ. (2552). การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-กัมพูชา. ชลบุรี: วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.  

รสคนธ์ รัตนเสรมิพงศ.์ (2551). การบริหารภาครัฐ (พิมพค์รั้งที ่4). นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ราชกิจจานุเบกษา. (2552). พระราชบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552.       
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 126 ตอนที่ 85 ก 13 พฤศจิกายน 2552.   

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (พิมพ์ครั้งที ่1). 
กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด.  

วลัยลักษณ์ พฤกษาทร. (2545). แนวทางการพัฒนาเมืองชายแดน: กรณีศึกษาเมืองมุกดาหาร. 
วิทยานิพนธ์ผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
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วัชรินทร์ ยงศริ.ิ (2535). “ลู่ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา”. ใน โครงการวิจัย 

การค้าไทย-อินโดจีน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
_________. (2547). การค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ปัญหาที่ประสบในปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข

ในอนาคต. กรุงเทพมหานคร: หจก. น่ ากังการพิมพ.์  
วาริน สุขเสมอ. (2537). การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลอรัญญประเทศ จังหวัด

สระแก้ว: กรณีศึกษา ผลกระทบของชุมชนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตร ์(การวางผังเมอืง) บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2541). ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย: วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัด
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

ศักกพล สุขปาน. (2537). การค้าตามแนวชายแดนกับความม่ันคงของชาติ: ศึกษากรณีด้านจังหวัด
ปราจีนบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. รัฐศาสตร ์(การปกครอง) บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

สถาบันพระปกเกล้า. (2547). การเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางตรง: นัยยะต่อ
อนาคตท้องถิ่นไทย. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.  

สนทยา พลศรี. (2545). ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  
สมาน รังสโิยกฤษฏ.์ (2543). การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์บรรณกิจ. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2542). ทฤษฎีกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ส านักงานจังหวัดสระแก้ว. (2551). รายงานประจ าปี 2551. สระแก้ว: ส านักงานจังหวัดสระแก้ว. 
_________. (2554). ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2554-2556). สระแก้ว: ช. ด ารง

ชัยการพิมพ.์  
_________. (2555). ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2554-2556). สระแก้ว: ส านักงาน

จังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. (2545). คู่มือการปฏิบัติงานด้านการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. 
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ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว. (2544).ข้อมูลการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้ว.

สระแก้ว: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว. 
_________. (2548). สรุปการค้าชายแดน-ไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้ว. สระแก้ว: ส านักงาน

พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว. 
_________. (2550). ยุทธศาสตร์การค้าจังหวัดสระแก้ว. สระแก้ว: ส านักงานพาณิชย์จังหวัด

สระแก้ว.  
_________. (2553). ข้อมูลการตลาดจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2552. สระแก้ว: ส านักงานพาณิชย์

จังหวัดสระแก้ว. 
_________. (2554). สรุปภาวการณ์ค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว ประจ าเดือน

มิถุนายน 2554. แหล่งที่มา: www.moc.go.th/sakaew วันที่สืบค้น: 25 สิงหาคม 2554. 
สุณัย ผาสุข. (2540). นโยบายต่างประเทศของไทย ศึกษากระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐบาล

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ต่อปัญหากัมพูชา (4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 1991). วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

หควณ ชูเพ็ญ. (2556 ). โครงสร้างและภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับความสัมพันธ์
ในการแสดงความรับผิดชอบของการปฏิบัติหน้าที่. เอกสารประกอบค าบรรยาย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหารคณะ นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

อนุพัทย์ หนองค.ู (2550). ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทมุ.     

อรทัย กก๊ผล และคณะ, (2549). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณะที่เชื่อมโยงระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์  

อุดม ทุมโฆษิต. (2551). การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่: บทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว. 
กรุงเทพมหานคร: แซท โฟร์ พริ้นติ้ง.    

อุทัย หริัญโต (2543). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร.์  
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