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สงวนลิขสิทธิ์โดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิมพคร้ังท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ. 2559 จํานวนพิมพ  290  เลม  ราคา 1,000 บาท 
 
การผลิตและการลอกเลียนหนังสือเลมนี้ไมวารูปแบบใดท้ังส้ิน 
ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร  
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จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ  โทร. 0-2160-5301 
รัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี  โทร. 0-2950-5408-9 
มหาวิทยาลัยพะเยา  โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โทร. 044-922662-3 
สาขายอยคณะครุศาสตรจุฬาฯ  โทร. 0-2218-3979 

2. เสียงทิพยบุคเซ็นเตอร 108/3-5 ถนนเอกาทศรฐ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  
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จังหวัดพิษณุโลก โทร. 084-814-7800 

3. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน   
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0-2579-0113 

4. ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาคารอเนกประสงค ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถนนพระจันทร  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493 
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กองบรรณาธิการ  กองบรรณาธิการจัดทําเอกสารส่ิงพิมพทางวิชาการของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ออกแบบปก  สรญา แสงเย็นพันธ   
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คำ�นิยม

   หนังสือการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Politics, Economy and Society) 

ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ได้เขียนข้ึนฉบับนี้ เป็นหนังสือท่ีผู้เขียนได้ 

เรียบเรียงและแต่งขึ้น โดยใช้ประสบการณ์การทำางานด้านการปกครอง มีเนื้อหาสาระสำาคัญ 

ทัง้ทางด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม โดยได้บรูณาการ สาระสำาคญัของหนงัสอืฉบบันีพ้ร้อม

กบัได้ชีใ้ห้เหน็ถงึกระแสการเปลีย่นแปลงของโลกทีเ่กดิขึน้ จากอดีตถงึปัจจุบนั การเปล่ียนแปลง

ขั้วอำานาจ ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และกระแสเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล 

และผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของคนในสังคม 

   แนวความคิดที่ได้นำาเสนอในหนังสือฉบับนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะ

นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับความรู ้ความเข้าใจทั้งความคิดจากเจ้าของทฤษฎี

และประสบการณ์จากการทำางานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ในฐานะ

เคยดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นแหล่งรวม 

ความรู ้แนวคิดของปรัชญาด้านบริหารการปกครอง นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง 

และนักสังคมจิตวิทยา ทำาให้ผู้อ่านได้เข้าใจบริบทการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ ในระดับโลก 

ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนของทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

ที่เป็นรูปแบบ อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นเป็นหลักการว่าการบริหารงานในด้านต่างๆ 

ทุกสมัย ทุกสังคมต้องยึดหลักความถูกต้อง ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ความซื่อสัตย์สุจริต 

และการทำางานมุ่งความสำาเร็จของส่วนรวมเป็นหลัก 



คํานํา 

 

 

 

หนังสือเลมน้ี เขียนข้ึนมาเพื่อใชในการสอนรายวิชาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  

(Politics, Economy and Society) ซึ่งเปนวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ผูเขียนไดคนควาเรียบเรียงจากตําราหลักตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศของบรรดา 

นักปรัชญา ราชบัณฑิต เพื่อใหนิสิต นักศึกษา ผูอานและผูสนใจใฝรู ไดมีความรูความเขาใจ

พื้นฐานธรรมชาติของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั่วๆ  ไปในภาพรวม  ซึ่ งจะไมลงลึก 

ในรายละเอียดมากนัก เพียงนําเสนอพื้นฐานเบื้องตนที่มนุษยควรรู เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมเทาที่จําเปนในการอยูรวมกันในสังคมเทาน้ัน โดยเนนใหผูสนใจใฝรูไดนําความรู 

ที่ไดศึกษาไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันและการดํารงตนในสังคม อยางมีเกียรติ มีศักด์ิศรี  

สมกับเปนบัณฑิต เปนการปูพื้นฐานวิชาชีพเพื่อกาวสูวิชาชีวิตที่งดงามตอไป 

สําหรับผูสนใจใฝรูประสงคจะศึกษาในรายละเอียดอยางลึกซึ้ง  รูแจงเห็นจริงใน  

แตละเรื่องน้ัน ตองศึกษาเพิ่มเติมจากรายวิชาเฉพาะเอง ซึ่งจะเจาะลึกถึงแกนแนวคิดทฤษฎี  

การปฏิบัติ รวมถึงผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนทั้งบวกและลบทุกแงมุม เชน การศึกษาทางรัฐศาสตร 

การเมืองการปกครอง สังคมวิทยา มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร การเงินการคลัง เปนตน อยางไรก็ดี 

ผูเขียนไดแนะนําหนังสืออานเพิ่มเติมในบรรณานุกรมแลว หวังเปน อยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ี 
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การเมืองการปกครอง สังคมวิทยา มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร การเงินการคลัง เปนตน อยางไรก็ดี 

ผูเขียนไดแนะนําหนังสืออานเพิ่มเติมในบรรณานุกรมแลว หวังเปน อยางย่ิงวา หนังสือเลมน้ี 

จะมีประโยชนแกผูสนใจทั่วไปตามสมควร 

 

 

 

คำ�นำ�



   ในการศึกษาคนควาน้ี ผูเขียนไดนําองคความรูมาจากตําราและขอเขียนของนักปราชญ 

ผูรูและอาจารยหลายทาน โดยมิไดเจตนาลบหลูหรือลอกเลียน จึงใครขออนุญาตมา ณ ที่น้ี  

นําเผยแพรสูสาธารณชนวัตถุประสงคเพื่อการสรางสรรคงานวิชาการใหแพรหลายอยางกวางขวาง 

หากมีขอผิดพลาดจากการเขียนเกิดข้ึน ผูเขียนยินดีนอมรับคําติชมดวยความเคารพเพื่อปรับปรุง

แกไขในโอกาสตอไป ขอขอบคุณคุณสุธินี รอดประเสริฐ ผูพิมพตนฉบับ นาย ป.นนทนันทน เรืองจันทร 

นางสาว ป.ประภัสสนันทน เรืองจันทร ผูพิสูจนตัวอักษร และกําลังใจช่ัวกัลปา คุณปยธิดา เรืองจันทร 

คู ชี วิ ต  หากกุ ศลผลบุญบังเกิดจากการศึกษาคนควาหนังสือเลมน้ี ขอมอบอุทิศแดนายจวน 

และนางบุญมา เรืองจันทร บิดามารดา ผูใหกําเนิด และขัดเกลาช้ีทางสวางแหงปญญาแกผูเขียน 

จวบจนทุกวันน้ี 
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ขอบเขตของการเรียนวิชา การเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม
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บทนํา 

 

ขอบเขตของการเรียนวิชา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 

 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เปนวิชาพ้ืนฐานที่ นิสิตสามารถนําไปประยุกต 

ใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งในโลกแหงความเปนจริงน้ัน มนุษยมิอาจหลีกพนจากการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมได เพราะมนุษย คือ สัตวการเมือง (Political Animal) มนุษย คือ  

สัตวเศรษฐกิจ (Economic Animal) และมนุษย คือ สัตวสังคม (Social Animal) น่ันเอง 

 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม จําแนกเน้ือหาในการสอนเนนประเด็นหลัก ไดแก 

1. การเมืองการปกครอง เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับวิถีการเมือง การปกครอง  

ระบบการเมือง ระบอบการปกครอง เผด็จการ ประชาธิปไตย การบริหารราชการแผนดิน  

การรวมอํานาจ การแบงอํานาจ และการกระจายอํานาจ 

2. เศรษฐกิจ อธิบายใหเห็นภาพลักษณสําคัญของเศรษฐกิจทั้งมหภาคและจุลภาค

เนนที่ อุปสงค  (Demand) และอุปทาน (Supply) เศรษฐกิจ พ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 

ของมนุษยเช่ือมโยงถึงเศรษฐกิจระดับสากล 

บทนำ�



บทนำ�

2

2 
 

3. สังคม อธิบายความสัมพันธของมนุษย ในสั งคม บรรทัดฐานทางสังคม  

จารีต ประเพณี วัฒนธรรม สถานะภาพทางสังคม บทบาททางสังคม สถาบันทางสังคม  

การจัดระเบียบทางสังคม รวมถึงเอกลักษณของไทย และคานิยมของสังคมไทยต้ังแต 

อดีตถึงปจจุบัน 

4. การเปลี่ยนแปลงของโลกตอบคําถาม ทําไมตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด 

หรือปฏิบัติเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในยุคโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งน้ี  

อธิบายถึงภาพผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลตอการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ

และสังคมดวย 

5. หลักธรรมาภิบาล ไดตอบคําถามพื้นฐานของคนในสังคมที่ตองอยูรวมกัน 

อยางสันติสุขโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเกื้อกูลกันดวยระบบคุณธรรมโปรงใสและตรวจสอบได 

งานบริการสาธารณะตางๆ ตองอาศัยการจัดการโดยระบบธรรมาภิบาล 

6. เศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานสําคัญของมนุษยและองคกรที่จะดําเนินกิจกรรม

ใดๆ ตองยึดในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน  

มีเงื่อนไขในผลสัมฤทธ์ิและพรอมกาวไกลสูโลกแหงการเปลี่ยนแปลงได 

 ในภาพรวมอาจกลาวไดวา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เปนวิชาพ้ืนฐาน 

สําหรับมนุษยทุกคนที่จะตองยืนอยูในสังคม ตองอยูในวังวนของการเมืองที่แสวงหาอํานาจ

รักษาอํานาจและใชอํานาจมิหยุดหยอน รวมถึงทั้งแขงขันเพ่ือไดมาซึ่งอาํนาจ โดยไมคํานึงถึง

วิธีการไดมาวาจะมี คุณธรรมหรือไรคุณธรรม มนุษยตองอยู ในระบอบการปกครอง  

ทั้งที่มีสวนรวมและ ไมมีสวนรวม มนุษยตองประกอบอาชีพ ตองรูจักความตองการซื้อ        

ความตองการขาย ปจจัยในการผลิต องคประกอบของธุรกิจ กระบวนการในการผลิต ผูบริโภค 

แหลงวัตถุดิบในการผลิตรวมถึงการกระจายสินคา การจัดเก็บภาษีอากร เศรษฐกิจ สวนบุคคล

และเศรษฐกิจโลก มนุษยตองอยูรวมกันเปนหมูคณะเปนสังคม ตองมีบรรทัดฐานทางสังคม 

สถานภาพ บทบาททางสังคม กฎ กติกา จารีต ประเพณี ที่จะอยูรวมกันอยางปกติสุข 

โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม เหลาน้ีคือพื้นฐานที่มนุษยทุกคนตองเรียนรู เพ่ืออยูรวมกัน  

พึ่งพาอาศัยกันและกาวเดินไปขางหนาพรอมๆ กันในกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง 
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พ.ศ. 2538

การศึกษา

หนวยงานที่สังกัด

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

Doctor of Organization Development

and Transformation (DODT),

CEBU Doctors University, Philippines

การใชเวลาของผูบริหารระดับกลางในสังกัดกรมการปกครอง:
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พ.ศ. 2534 ปญหาการบริหารงานสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาล

มาจากการเลือกตั้ง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขาราชการบำนาญ

ความเชี่ยวชาญ

นักการปกครอง

ผลงานตีพิมพ

พ.ศ. 2549 จอมพล ป. พิบูลสงคราม: นายพลผูสรางนครบาลเพชรบูรณ

พ.ศ. 2545 คนแบกเสบียง

พ.ศ. 2544 น้ำฝนน้ำฟาน้ำตาน้ำกอ, ขวัญใจชาวบาน

พ.ศ. 2543 กอดอามี่มณีลอยปลุกราชบุรีเขยาโลก

พ.ศ. 2542 ลูกลอลูกชนคนทำงาน, คนกินอุดมการณ และฉากชนบท

พ.ศ. 2538 เอกสารวิจารณหนังสือ “เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับนักบริหาร”

ของชัยรัตน บูรณะวิวัฒน (แปล)

พ.ศ. 2534 เอกสารวิจารณหนังสือ “เลนกับคน: ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ”

ของ อ.สุขุม นวลสกุล

พ.ศ. 2528 หนังสือเสริมการอานโครงการรณรงคผูไมรูหนังสือเรื่อง “แมคาขายผัก”

ประสบการณการทำงาน

พ.ศ. 2558 ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ

พ.ศ. 2556-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2555-2556 ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก (เกษียณอายุราชการ)

พ.ศ. 2555-2555 ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. 2552-2555 ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2551-2552 ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต

พ.ศ. 2543-2549 รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

พ.ศ. 2549-2551 ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร

พ.ศ. 2542-2543 รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2541-2542 ปลัดจังหวัดพิจิตร (ระดับ 9)

พ.ศ. 2539-2541 ผูอำนวยการกองการขาว สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2538-2539 ผูอำนวยการสวนความมั่นคง กรมการปกครอง

พ.ศ. 2538-2538 ผูอำนวยการกองราชการสวนตำบล กรมการปกครอง

พ.ศ. 2537-2538 นายอำเภอเมืองพิจิตร

พ.ศ. 2535-2537 นายอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เกียรติคุณพิเศษ

พ.ศ. 2555 รางวัลระฆังทอง บุคคลแหงปครั้งที่ 5 สาขาผูบริหารและนักพัฒนา

ระดับประเทศดีเดนจากสมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2553 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” ครั้งที่ 23 ประเภทบุคคล

ผูประสบความสำเร็จดานการประชาสัมพันธ

จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2534 เกียรติบัตรนักวิชาการดีเดน หลักสูตร โรงเรียนนายอำเภอ รุนที่ 13

พ.ศ. 2532 ประกาศเกียรติคุณขาราชการพลเรือนดีเดน จังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. 2528 เกียรติบัตรนักวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตรปลัดสุขาภิบาล รุนที่ 4

พ.ศ. 2528 รางวัลดีเดน การเขียนหนังสือเพื่อเยาวชนวัย 13-19 ป ภาคเหนือ

ประเภทกวีนิพนธ เรื่อง “ฉากชนบท”

ประวัติผู้เขียน
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พ.ศ. 2538

การศึกษา

หนวยงานที่สังกัด

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

Doctor of Organization Development

and Transformation (DODT),

CEBU Doctors University, Philippines
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พ.ศ. 2534 ปญหาการบริหารงานสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาล

มาจากการเลือกตั้ง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขาราชการบำนาญ

ความเชี่ยวชาญ

นักการปกครอง

ผลงานตีพิมพ

พ.ศ. 2549 จอมพล ป. พิบูลสงคราม: นายพลผูสรางนครบาลเพชรบูรณ

พ.ศ. 2545 คนแบกเสบียง

พ.ศ. 2544 น้ำฝนน้ำฟาน้ำตาน้ำกอ, ขวัญใจชาวบาน

พ.ศ. 2543 กอดอามี่มณีลอยปลุกราชบุรีเขยาโลก

พ.ศ. 2542 ลูกลอลูกชนคนทำงาน, คนกินอุดมการณ และฉากชนบท

พ.ศ. 2538 เอกสารวิจารณหนังสือ “เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับนักบริหาร”

ของชัยรัตน บูรณะวิวัฒน (แปล)

พ.ศ. 2534 เอกสารวิจารณหนังสือ “เลนกับคน: ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ”

ของ อ.สุขุม นวลสกุล

พ.ศ. 2528 หนังสือเสริมการอานโครงการรณรงคผูไมรูหนังสือเรื่อง “แมคาขายผัก”

ประสบการณการทำงาน

พ.ศ. 2558 ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ

พ.ศ. 2556-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2555-2556 ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก (เกษียณอายุราชการ)

พ.ศ. 2555-2555 ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. 2552-2555 ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2551-2552 ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต

พ.ศ. 2543-2549 รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

พ.ศ. 2549-2551 ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร

พ.ศ. 2542-2543 รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2541-2542 ปลัดจังหวัดพิจิตร (ระดับ 9)

พ.ศ. 2539-2541 ผูอำนวยการกองการขาว สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2538-2539 ผูอำนวยการสวนความมั่นคง กรมการปกครอง

พ.ศ. 2538-2538 ผูอำนวยการกองราชการสวนตำบล กรมการปกครอง

พ.ศ. 2537-2538 นายอำเภอเมืองพิจิตร

พ.ศ. 2535-2537 นายอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เกียรติคุณพิเศษ

พ.ศ. 2555 รางวัลระฆังทอง บุคคลแหงปครั้งที่ 5 สาขาผูบริหารและนักพัฒนา

ระดับประเทศดีเดนจากสมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2553 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” ครั้งที่ 23 ประเภทบุคคล

ผูประสบความสำเร็จดานการประชาสัมพันธ

จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2534 เกียรติบัตรนักวิชาการดีเดน หลักสูตร โรงเรียนนายอำเภอ รุนที่ 13

พ.ศ. 2532 ประกาศเกียรติคุณขาราชการพลเรือนดีเดน จังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. 2528 เกียรติบัตรนักวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตรปลัดสุขาภิบาล รุนที่ 4

พ.ศ. 2528 รางวัลดีเดน การเขียนหนังสือเพื่อเยาวชนวัย 13-19 ป ภาคเหนือ

ประเภทกวีนิพนธ เรื่อง “ฉากชนบท”
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พ.ศ. 2538
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ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

Doctor of Organization Development
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การใชเวลาของผูบริหารระดับกลางในสังกัดกรมการปกครอง:

ศึกษาเฉพาะกรณีผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร นปส. รุน 33

พ.ศ. 2534 ปญหาการบริหารงานสุขาภิบาลที่ประธานกรรมการสุขาภิบาล

มาจากการเลือกตั้ง

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขาราชการบำนาญ

ความเชี่ยวชาญ

นักการปกครอง

ผลงานตีพิมพ

พ.ศ. 2549 จอมพล ป. พิบูลสงคราม: นายพลผูสรางนครบาลเพชรบูรณ

พ.ศ. 2545 คนแบกเสบียง

พ.ศ. 2544 น้ำฝนน้ำฟาน้ำตาน้ำกอ, ขวัญใจชาวบาน

พ.ศ. 2543 กอดอามี่มณีลอยปลุกราชบุรีเขยาโลก

พ.ศ. 2542 ลูกลอลูกชนคนทำงาน, คนกินอุดมการณ และฉากชนบท

พ.ศ. 2538 เอกสารวิจารณหนังสือ “เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับนักบริหาร”

ของชัยรัตน บูรณะวิวัฒน (แปล)

พ.ศ. 2534 เอกสารวิจารณหนังสือ “เลนกับคน: ศิลปะการบริหารแบบไทยๆ”

ของ อ.สุขุม นวลสกุล

พ.ศ. 2528 หนังสือเสริมการอานโครงการรณรงคผูไมรูหนังสือเรื่อง “แมคาขายผัก”

ประสบการณการทำงาน

พ.ศ. 2558 ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ

พ.ศ. 2556-ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2555-2556 ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก (เกษียณอายุราชการ)

พ.ศ. 2555-2555 ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. 2552-2555 ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2551-2552 ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต

พ.ศ. 2543-2549 รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

พ.ศ. 2549-2551 ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร

พ.ศ. 2542-2543 รองผูวาราชการจังหวัดราชบุรี

พ.ศ. 2541-2542 ปลัดจังหวัดพิจิตร (ระดับ 9)

พ.ศ. 2539-2541 ผูอำนวยการกองการขาว สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2538-2539 ผูอำนวยการสวนความมั่นคง กรมการปกครอง

พ.ศ. 2538-2538 ผูอำนวยการกองราชการสวนตำบล กรมการปกครอง

พ.ศ. 2537-2538 นายอำเภอเมืองพิจิตร

พ.ศ. 2535-2537 นายอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

เกียรติคุณพิเศษ

พ.ศ. 2555 รางวัลระฆังทอง บุคคลแหงปครั้งที่ 5 สาขาผูบริหารและนักพัฒนา

ระดับประเทศดีเดนจากสมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพแหงประเทศไทย (สว.นท.)

พ.ศ. 2553 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” ครั้งที่ 23 ประเภทบุคคล

ผูประสบความสำเร็จดานการประชาสัมพันธ

จากสมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2534 เกียรติบัตรนักวิชาการดีเดน หลักสูตร โรงเรียนนายอำเภอ รุนที่ 13

พ.ศ. 2532 ประกาศเกียรติคุณขาราชการพลเรือนดีเดน จังหวัดนครสวรรค

พ.ศ. 2528 เกียรติบัตรนักวิชาการยอดเยี่ยม หลักสูตรปลัดสุขาภิบาล รุนที่ 4

พ.ศ. 2528 รางวัลดีเดน การเขียนหนังสือเพื่อเยาวชนวัย 13-19 ป ภาคเหนือ

ประเภทกวีนิพนธ เรื่อง “ฉากชนบท”


