
 
 
ที่ มท 0807.2/ ว 983 

 

 
 
                
               กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
               ถนนนครราชสีมา  กทม 10300 
 

                         26         พฤษภาคม  2548 

เร่ือง     รับสมคัรบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่เขาศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองทองถิน่ ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครอง       
ทองถิน่ กับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เรียน    ผูวาราชการจังหวัด ทุกจงัหวัด 

อางถงึ     1.   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาของ                
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ลงวนัที ่16 กันยายน 2547 (สงตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  

 ที่ มท 0808.2/ว 3137  ลงวนัที ่17 กันยายน 2547) 
               2.  หนงัสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 975 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 
                    2548 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. แบบฟอรมใบสมัครและหนงัสือรับรองของผูบังคับบัญชา                 จํานวน 1 ชุด 
          2. ขอแนะนาํการสมคัรฯ                                            จํานวน 1 ชุด 
          3.  ศูนยศึกษาตามภาคตาง ๆ   และเครือขายการเรียนการสอน                          จาํนวน 1 ชุด 

ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยแจงประกาศกระทรวงมหาดไทย   เร่ือง  หลักเกณฑวาดวยการตั้ง 
งบประมาณเพือ่ใหทนุการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวนัที่ 16 กันยายน 2547  และกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิน่  แจงซักซอมวิธีการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงนิเพื่อใหทุนการศกึษาระดับปริญญาโทของ 
องคกรปกครองสวนทองถิน่  ความละเอยีดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ และหนังสือที่อางถึง  นัน้ 
  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวชิาการ 
ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับมหาวิทยาลัยขอนแกน   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม  2548 โดย 
จัดทาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (ปริญญาโท)  และหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (ปริญญาตรี) โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล 
และความตองการของชุมชนในทองถิน่ใหเกิดประโยชนสูงสุด  ซึง่ในระยะเริ่มแรกจะเปดการเรียนการสอนใน 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น (ปริญญาโท) ในภาคตนปการศึกษา  
2548  

../ดังนัน้… 

( สําเนา ) 
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ดังนัน้  เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ กับมหาวทิยาลัยขอนแกน สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว  จงึขอใหสํานักงานทองถิน่จังหวัดแจง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ในพืน้ที่ดําเนนิการ  ดังนี ้

1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ดําเนินการเลอืกสรรบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
เพื่อรับทุนการศึกษา    โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการคัดเลือกผูรับทุน   
โดยวิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกโดยวิธีการอื่นใดทีเ่ห็นวาเหมาะสม  โดยดําเนนิการตามขอ 6 และขอ 7 ของ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ตามหนังสือที่อางถึง 1    ทั้งนี้  ผูไดรับการเลือกสรรจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหไดรับทุนการศึกษา    ตองเปนผูบริหารทองถิน่  สมาชิกสภาทองถิน่  เจาหนาที่ทองถิน่  พนักงานจาง  
รวมตลอดถึงลกูจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่  ตามขอ 2 ของประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ  ที่อางถึง 1  
และมีคุณสมบัติ ดังนี ้
             1.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรองจาก ก.พ. และ 

           1.2  มีประสบการณทาํงานหลงัจากสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา   3 
ป นับถึงวันปดรับสมัคร (วันที ่20 มิถุนายน 2548)  
   สวนจาํนวนบคุลากรที่มีสิทธิเขารับการศกึษาใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิน่  ดวนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 975 ลงวนัที ่26 พฤษภาคม 2548 
                   2.  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเลือกสรรผูสมควรไดรับทุนตามหลกัเกณฑและจาํนวน 
ตามขอ 1  แลว  ใหผูไดรับการเลือกสรรกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตาม
แบบฟอรมใบสมัครตามสิ่งที่สงมาดวย 1   โดยใหสงใบสมัคร  สําเนาใบฝากเงนิคาสมัคร จํานวน 600 บาทของ
ธนาคาร     (บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน เลขทีบั่ญชี 551 – 3- 02420 -0  
 ชื่อบัญชี “รปศ.ป.โท การปกครองทองถิ่น”)  หนงัสือรับรองของผูบังคบับัญชา และเอกสารหลักฐานตาง ๆ         
ตามขอแนะนาํการสมัครฯ (ส่ิงที่สงมาดวย 2)  สงใหสํานกังานทองถิน่จงัหวัด  และใหทองถิน่จงัหวดัรวบรวม 
และจัดเจาหนาทีน่าํสงใหสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิน่  ถนนรังสิต-นครนายก คลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธาน ี ภายในวนัที่ 20 มิถุนายน 2548 โดยใหผูสมคัรระบุศูนยศึกษาตามเครือขายการเรียนการสอน หรือ
ศูนยฯที่ตองการเขาศึกษาไวในใบสมัครดวย 

3.  กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่โดยสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น จะรวบรวมใบสมัครและ
เอกสารหลกัฐานตาง ๆ  พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเบื้องตน  สงใหศูนยศึกษาตามภาคตาง ๆ ตามที่
ผูสมัครแสดงความประสงคจะเขาศึกษา  เพื่อตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานตาง ๆ   โดย
มหาวิทยาลยัขอนแกน และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจักไดแจงรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก  วัน เวลา 
และสถานที่สอบคัดเลือกใหทราบภายในวนัที ่ 25 มิถุนายน 2548  

 
…/4.  มหาวิทยาลัย... 
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4. มหาวิทยาลยัขอนแกนโดยศูนยศึกษาทัง้ 12 แหง  จะสอบคัดเลือกผูสมัครในระหวาง 

วันที่ 4-6  กรกฎาคม  2548 โดยใหผูมีสิทธสิอบคัดเลือกมารับใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบในวันสอบคัดเลือก ณ 
ศูนยศึกษา 

5. กําหนดการ ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวนัที่ 10 กรกฎาคม 2548 กําหนดการ 
ปฐมนิเทศในวนัที ่25 กรกฎาคม 2548 ณ หอประชุมอนสุรณ 100 ป มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่  
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทมุธาน ีและเริ่มเปดการศึกษา ในวนัเสาร ที ่30 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนยศึกษาทั้ง 12 แหง 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และแจงองคกรปกครองสวนทองถิน่ในพืน้ที่พิจารณาดําเนินการตอไป 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนวิชาการ 
โทร./โทรสาร 0-2577-4708 
รับสมัครป.โท3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









ศูนยศึกษาตามภาคตาง ๆ และเครือขายการเรียนการสอน  จํานวน 12 ศูนย 
 
1) ภาคเหนือ 

-ศูนยเชยีงใหม  สถานที่เรียน  วิทยาลัยนอรทเชียงใหม หรือสถานทีท่ี่เหมาะสม 
เครือขายการเรียนการสอน  เชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย พะเยา ลําพนู ลําปาง แพร 
นาน 

     -ศูนยพิษณุโลก  สถานที่เรียน  วิทยาลัยบริหารธรุกิจพษิณุโลก หรือสถานทีท่ี่เหมาะสม 
     เครือขายการเรียนการสอน  พษิณุโลก  อุตรดติถ สุโขทยั ตาก กาํแพงเพชร พิจิตร  
      เพชรบูรณ นครสวรรค  อุทัยธาน ี
2)  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
     -ศูนยขอนแกน  สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยขอนแกน  หรือสถานทีท่ี่เหมาะสม  
       เครือขายการเรียนการสอน    ขอนแกน สกลนคร เลย หนองบัวลําภู อุดรธาน ี หนองคาย 
       มหาสารคาม  กาฬสินธุ  นครพนม 
     -ศูนยอุบลราชธาน ีสถานที่เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีหรือสถานที่ที่เหมาะสม 
       เครือขายการเรียนการสอน  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ ยโสธร มกุดาหาร 
      -ศูนยนครราชสมีา  สถานที่เรียน  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต                              
       นครราชสีมา  หรือสถานทีท่ี่เหมาะสม 
       เครือขายการเรียนการสอน   นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร  รอยเอ็ด 
3)  ภาคกลาง 

-ศูนยปทุมธานี  สถานที่เรียน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอธัญบรุี จังหวัด
ปทุมธานี   หรือสถานที่ที่เหมาะสม 
เครือขายการเรียนการสอน  ปทุมธาน ีอางทอง สระบุรี นครปฐม นนทบุรี อยธุยา 
นครนายก ลพบุรี ปราจีนบุรี 
-ศูนยสมุทรปราการ  สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     หรือ 
สถานทีท่ี่เหมาะสม 
เครือขายการเรียนการสอน   สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ฉะเชงิเทรา 

4) ภาคตะวันออก 
-ศูนยระยอง   สถานที่เรียน  โรงเรียนเทคโนโลยทีีพีไอ  อําเภอเมอืง  จังหวัดระยอง 
หรือสถานทีท่ี่เหมาะสม 
เครือขายการเรียนการสอน  ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด  สระแกว 
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5) ภาคตะวันตก 
-ศูนยกาญจนบุรี  สถานทีเ่รียน  มหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบุร ี หรือสถานทีท่ี่เหมาะสม 

       เครือขายการเรียนการสอน  กาญจนบุรี สุพรรณบุรี  ชัยนาท ราชบุรี สิงหบุรี 
6)  ภาคใต 
      -ศูนยสงขลา  สถานทีเ่รียน  มหาวทิยาลัยทกัษณิ  หรือสถานที่ที่เหมาะสม 
        เครือขายการเรียนการสอน  สงขลา ปตตานี ยะลา สตูล นราธิวาส พทัลุง 
        -ศูนยภูเก็ต  สถานที่เรียน  วิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเก็ต  หรือสถานทีท่ี่เหมาะสม 
       เครือขายการเรียนการสอน  ภูเก็ต กระบี ่พงังา  ตรัง 
      -ศูนยสุราษฎรธานี  สถานที่เรียน  วทิยาลัยตาป  หรือสถานที่ทีเ่หมาะสม 
        เครือขายการเรียนการสอนสุราษฎรธานี ชมุพร ประจวบคีรีขันธ ระนอง นครศรีธรรมราช 
 

………………………. 
 


