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การปกครอง, กรมการปกครอง. การจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพสวนทองถิ่น, 2540.
การปกครอง, กรมการปกครอง. คูมือปฏิบตั ิงานสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพสวนทองถิ่น, 2538.
การปกครอง, กรมการปกครอง. คัมภีร อบต. (ฉบับรวมกฎหมายทองถิ่น ยุค 2000). กรุงเทพฯ :
โรงพิมพบพิธการ พิมพ, 2534.
การปกครอง, กรมการปกครอง. แนวทางการปฏิบตั ิงานของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
ประจําป 2538. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสวนทองถิ่น, 2538.
กฤษณ จินตะเวช. ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการรับการถายโอนภารกิจ.
วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.
จักรกฤษร นรนิติผดุงการ แสง สงวนเรือง และกระจาง พันชุมนาวิน. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดและสภาตําบล. รายงานการศึกษา
เสนอตอคณะอนุกรรมการวางแผนกระจายอํานาจการพัฒนาบริหารสูทองถิ่น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2524.
เฉลิมพล โชตินุชิต. การรองรับการกระจายอํานาจดานบริการสาธารณะจากรัฐบาลสูก รุงเทพมหานคร:
ศึกษากรณีดานบริการสาธารณสุข รายงานการฝกอบรมนักบริหารระดับกลางรุนที3่ 1 กทม.
กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539.
ดํารง วัฒนา. โครงการศึกษาเบื้องตน เรื่องระบบการบริหารจัดการทองถิ่น. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.
ธนาคาร คํานอย. ศักยภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบล กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม. ปญหาพิเศษ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาการบริการ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยแมโจ, 2544.
นภดล บุญมา. ปญหาการบริหารการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม
วิทยานิพนธ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544.

134

มห
าวิท

ยาล
ัย

ราช

ภัฏ
เชีย

งให

ม่

นวพร แสงหนุม. ประสิทธิผลในการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม
วิทยานิพน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544.
ปธาน สุวรรณมงคล. การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น. รวมบทความวิชาการ
รัฐศาสตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ป มสธ.ครบรอบ 18 ปรัฐศาสตร นนทบุรี: สาขา
รัฐศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
ประยูร กาญจนกุล. คําบรรยายกฎหมายปกครอง. พิมพครั้งที่ 3 สํานักพิมพจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2535.
ประกาศิต เศวตธรรม. การถายโอนอํานาจจากรัฐบาลสวนกลางและสวนภูมิภาคสูทอ งถิ่น : กรณี
ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการควบคุมของสวนกลาง ศักยภาพของทองถิ่นและการมีสวนรวม
ของประชาชน วิทยานิพนธ รัฐศาสตรมหาบัณิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม : 2543.
ปวีณา ธูปทอง. ความพรอมในการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยขององคการบริหารสวนตําบล ใน
เขตอําเภอเมืองเชียงใหม. (วิทยานิพนธ) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546.
พระปกเกลา, สถาบันพระปกเกลา. การกระจายอํานาจในประเทศไทย : ความกาวหนาและขอพิจารณา
ในการประชุมวิชาการ. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา ครั้งที่ 3, 2545.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2544.
วิยะดา ตีระแพทย. การนํานโยบายถายโอนงานดานสวัสดิการสังคมสูการปฏิบตั ิงานขององคการ
บริหารสวนตําบล. สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการ
สังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2542.
วิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,สถาบันวิจยั และใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะรัฐศาสตรจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัยและศูนยบริการทาง
วิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.(2544).การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรฐกิจและสังคมแหงชาติ.
วุฒิสาร ตันไชย. การกระจายอํานาจการปกครองทองถิ่น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544.
สายัณห แกวคํามูล. คุณลักษณะความนาเชื่อถือของคณะกรรมการบริหารสวนตําบลตามความพรอม
ของประชาชนในตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม. ปญหาพิเศษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยแมโจ, 2546.
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อนามัย,กรมอนามัย. แนวทางการยกรางขอกําหนดทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข
พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ โรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2535.
อลงกต วรวี. “การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นไทย”
นิตยสารทองถิ่น ปที่ 34 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม, 2537.
เอกรัตน ฉุงนอย. ภาวะความพรอมในการรับการถายโอนอํานาจสูทอ งถิ่น: ศึกษาจากความคิดเห็นของ
คณะเทศมนตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ภาคนิพนธ คณะพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนา
บริหารศาสตร, 2544.
อุดร ตันติสุนทร. สรุปสาระสําคัญผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพบพิธการพิมพ, 2547.
Best, John W. Research in Education. Education. EngKevood Cliffs, N.J.: Prentice
Hall,1977:371.
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27 กันยายน 2509

ที่อยูปจจุบัน

107 หมู 2 ตําบลน้ําบอหลวง
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ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
จบในปการศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนน้ําบอหลวง (ภาวนาภิรัต) 2522
มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนน้ําบอหลวงวิทยาคม
2525
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ชางกอสราง)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
2528
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ชางกอสราง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
2530
ปริญญาตรี (วทบ. )เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ /
2542
(กอสราง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

มห
าวิท

ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. 2537-2540
พ.ศ. 2540-2544
พ.ศ. 2544-ปจจุบัน

ตําแหนงนายชางโยธา 2 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ
ตําแหนงนายชางโยธา 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
ตําแหนงนายชางโยธา 6 องคการบริหารสวนตําบล
หนองหอยอําเภอเมือง จังหวังเชียงใหม
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