
 

ดวนมาก 
ที่ มท 0807.3/ว 1885      กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
                    ถนนราชสีมา  วังสวนสุนนัทา 
        กรุงเทพ ฯ  10300 
      20  กันยายน  2548 

เร่ือง รับสมัครบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาศึกษาในหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน รุนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

เรียน ผูวาราชการจังหวัด  ทกุจังหวัด 
อางถึง 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณ เพื่อใหทุนการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันที่ 16 กนัยายน 2547 ( สงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 3137  ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 ) 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 975  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 
2548 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. แบบฟอรมใบสมัครและหนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา จํานวน  1  ชุด 
  2. แบบฟอรมการโอนเงินคาสมัครสอบ    จํานวน  1  ชุด 
  3. ขอแนะนําการสมัครและปฏิทินการศึกษา   จํานวน  1  ชุด 
  4. ศูนยการศึกษาตามภาคตาง ๆ และเครือขายการเรียนการสอน จํานวน  1  ชุด 
  5. แบบรายชื่อผูสมัครสอบหลักสูตรปริญญาโท(แบบป.โท.1) จํานวน  1  ชุด 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจงประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑวาดวยการตั้ง
งบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 และกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน แจงซักซอมวิธีการตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน เพื่อใหทุนการศึกษาระดับปริญญา
โทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
จัดทําความรวมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  โดยไดเปดการเรียนการสอน รุนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ในศูนย
การศึกษา 12 ศูนยทั่วประเทศตั้งแตวันเสารที่ 30 กรกฎาคม 2548  ความละเอียดตามที่ทราบแลว  นั้น 

  เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลและความตองการของ 
 

 

/ชุมชนให... 
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ชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดเปดรับ 
สมัครบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเขาในศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน รุนที่ 2 ปการศึกษา 2548  ในระหวางวันจันทรที่ 3 ตุลาคม – วันจันทรที่ 31 
ตุลาคม 2548  จึงขอใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัด แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเลือกสรรบุคลากรขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินเพื่อรับทุนการศึกษา โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูรับ
ทุน ตามขอ 6 และขอ 7 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่อางถึง 1  ทั้งนี้ ผูไดรับการเลือกสรร
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไดรับทุนการศึกษา ตองเปนผูบริหารทองถ่ิน(นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล)  สมาชิกสภาทองถ่ิน( สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล)  ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน  พนักงาน
จาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามขอ 2 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย ฯ ที่อางถึง 1 และ
มีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรองจาก 
  ก.พ. 

1.2 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการ
รับรองจาก ก.พ 

1.2.2 มีประสบการณทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาแลวไม
นอยกวา 3 ป นับถึงวันปดรับสมัคร(วันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2548) 

สวนจํานวนบคุลากรที่มีสิทธิเขารับการศึกษาใหเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 975 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 โดยหากสัดสวนโควตาผูบริหารทองถ่ิน 
หรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมครบตามจํานวนที่กําหนดไว สามารถนําโควตาเฉลี่ยใหขาราชการ/พนักงาน  
พนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
 

 /ทั้งนี้ให... 
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         ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพจิารณาเลือกสรรผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีกอนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  

2. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเลือกสรรผูสมควรไดรับทุนตามหลักเกณฑและ 
จํานวนตาม ขอ 1 แลว ใหผูไดรับการเลือกสรรกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามแบบฟอรมใบสมัครตามสิ่งที่สงมาดวย 1 โดยใหสงใบสมัคร และสําเนาใบฝากเงิน
คาสมัครจํานวน 600 บาทของธนาคาร (บัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  เลขที่บัญชี 551-3-02420-0 ช่ือบัญชี รปศ.ป.โท.การปกครองทองถ่ิน  พรอมดวย
หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาและเอกสารหลักฐานตางๆ ตามขอแนะนําการสมัครฯ (ส่ิงที่สงมาดวย 3) สง
ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัดในระหวางวันจันทรที่ 3 ตุลาคม – วันจันทรที่ 31  ตุลาคม 2548  โดยใหผูสมัคร
ระบุศูนยการศึกษาตามเครือขายการเรียนการสอนหรือศูนยการศึกษาที่ตองการเรียนลงไวในใบสมัครดวย 
(ดาวนโหลดใบสมัครและแบบฟอรมการโอนเงิน  ไดที่ เว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
www.thailocaladmin.go.th) 

 3.  ใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัด 
      3.1 จัดเจาหนาที่รับใบสมัครโดยใหมหีนาที่ตรวจสอบใบสมัครพิจารณาคุณสมบตัิ เอกสาร
หลักฐานตางๆ และจํานวนผูมีสิทธิไดรับทุนตามสัดสวนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยให
ทองถ่ินจังหวดัลงนามผูตรวจสอบทายใบสมัครดวย 

    3.2 จัดพิมพบัญชีรายช่ือผูสมัครสอบคัดเลือกฯ ตามแบบ ป.โท 1 (ส่ิงที่สงมาดวย 5) 
โดยใชโปรแกรมเอ็กเซล ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 และบันทึกลงในแผนดิสเก็ต 

3.3 รวบรวมใบสมัครและเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมบัญชีรายช่ือ และแผนดิสเก็ต  
และจัดเจาหนาที่นําสงใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ถนนรังสิต – นครนายก อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ภายในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน  2548 

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จะรวบรวมใบ 
สมัครและเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องตน เพื่อสงใหมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก ตลอดจนวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกใหทราบภายในวัน
พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2548 

         /5.มหาวิทยาลัยขอนแกน…. 
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5     มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยศูนยการศกึษาทั้ง 12 แหง กําหนดสอบคัดเลือก (สัมภาษณ)
ผูสมัครในระหวางวันเสารที่ 26 พฤศจิกายน – วันจนัทรที่ 28 พฤศจิกายน 2548  โดยใหผูมีสิทธิสอบคัดเลือก
มารับใบเสร็จรับเงินคาสมัครสอบในวันสอบคัดเลือก ณ ศูนยการศกึษา  
  6.     กําหนดการประกาศผลผูมีสิทธิเขาศึกษาภายในวนัอังคารที่ 6 ธันวาคม  2548 
กําหนดการปฐมนิเทศในวนัอาทิตยที่ 25 ธันวาคม 2548   ณ    ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเริ่มเปดการเรียนการสอนหลกัสูตรเตรียมความพรอม (วิชาภาษาอังกฤษตอเนื่อง) 
ในวนัเสารที่ 7  มกราคม  2549  ณ ศูนยการศึกษา ทั้ง 12 แหง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใหสํานกังานทองถ่ินจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพื้นทีพ่ิจารณาดําเนินการตอไป 
     

     ขอแสดงความนับถือ 

                                                                  
     (นายสาโรช  คัชมาตย) 
    อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
สํานักงานโครงการความรวมมือฯ 
โทร./โทรสาร 0-2577-4705, 0-2577-4708 
หนังสือรับสมัครปโทรุน2 

 

 



สมัครเรียนศูนยศึกษา............................................... 
       
 
 
 
 

           เลขที่...................................... 
        ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา 
       ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
              ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                           กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

 
1. ชื่อผูสมัคร (นาย,นาง,นางสาว)...........................................นามสกุล............................................. 
2. วัน เดือน ป เกิด.....................................................................................อายุ......................................ป.................เดือน 
สถานที่เกิด........................................................................................................................................................................... 
สัญชาติ.........................................................................................................................ศาสนา............................................. 
3. ภูมิลําเนาผูสมัคร จังหวัด................................................................................................................................................ 
4. ที่อยูที่สามารถติดตอได................................................................................................................................................... 
โทรศัพท...............................................................โทรสาร.....................................................มือถือ...................................... 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………...... 
5.  ที่อยูถาวร........................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท..............................................................................................โทรสาร..................................................................... 
6. สถานภาพการทํางาน (โปรดเลือก 1. หรือ 2. พรอมทั้งทําเครื่องหมาย / ลงใน  

 1. พนักงาน/ขาราชการประจํา  2. ขาราชการการเมือง(ผูบริหาร/สมาชิกสภา) 
 
ตําแหนง.................................................................................. 
สังกัด...................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ที่เริ่มรับราชการ(ทองถิ่น)................................... 
รวม............ป.............เดือน เงินเดือนปจจุบัน....................บาท 
ขั้นเงินเดือนยอนหลัง        2547..............................ขั้น 
                                        2546…………………..ขั้น 
                                        2545…………………..ขั้น 
สมัครเรียนตามหลักสูตร ครัง้ที่      ครั้งที่ 1      ครั้งที่ 2 
 

 (การนับระยะเวลา นับถึงวันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2548) 

 
ตําแหนง.................................................................................. 
สังกัด...................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ทีด่ํารงตําแหนงปจจุบัน.........................................
รวม............ป.............เดือน                                      
เคยดํารงตําแหนงการเมืองทองถิ่น 
1..................................................รวม............ป.............เดือน  
2..................................................รวม............ป.............เดือน  
3..................................................รวม............ป.............เดือน  
สมัครเรียนตามหลักสูตร ครัง้ที่     ครั้งที่ 1    ครั้งที่ 2 

 (การนับระยะเวลา นับถึงวันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2548) 
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7. .สถานที่ทํางาน....................................................................................................................................................................... 
    โทรศัพท...........................................................................................โทรสาร......................................................................... 
8.   สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทจาก(มหาวิทยาลัย)................................................................................................................ 
    ปการศึกษา...........................คะแนนเฉลี่ยสะสม......................สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา........................................................ 
    ชื่อปริญญา...................................................................................................ชื่อยอปริญญา.................................................... 
9.  สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีจาก(มหาวิทยาลัย)................................................................................................................. 
    ปการศึกษา...........................คะแนนเฉลี่ยสะสม......................สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา........................................................ 
    ชื่อปริญญา...................................................................................................ชื่อยอปริญญา.................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แสดงไวเปนความจริงทุกประการ ถาขาพเจาไดเปนนักศึกษาแลว ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับของโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทุกประการ 
 

ลงชื่อ................................................................................ผูสมัคร 
(........................................................................) 

วันที่..................เดือน...........................................พ.ศ. ............................. 
 พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการสมัครเขารับการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา            
การปกครองทองถิ่น ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมอืระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ประจํารุนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ดังตอไปนี ้
 ขอใหผูสมัครทําเครื่องหมาย  / ลงใน    พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารทุกฉบบัที่แนบมาพรอมนี ้
   ใบสมัคร 
   สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรอง จาก ก.พ. หรือใบแสดงผลการศึกษา 
      (Transcript)  
   หนังสือรับรองผูบังคับบญัชา( นายก อบจ. , นายกเทศมนตรี , นายก อบต. แลวแตกรณี)  
   รูปถายหนาตรง 1.5 х 2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป  
   สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
   สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 
   สําเนาใบทะเบียนสมรสหรือสําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อตัวหรอืชื่อสกุลในเอกสารการสมัครไมตรงกัน) 
   ใบรับรองสุขภาพจากแพทยปริญญา 1 ฉบับ 
  สําเนาใบฝากเงินคาสมัคร จํานวน 600 บาท ของธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ (บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด  
              สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่บัญชี. 551-3-02420-0 
 

ลงชื่อ.......................................................................................ผูสมัคร 
(..............................................................................) 

วันที่........................เดือน.......................................พ.ศ.................................................. 
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การตรวจสอบของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด 
 1.สํานักงานทองถิ่นจังหวัดไดตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ................................. 
....................................................................ตําแหนง..................................................สังกัด(อปท.)............................................ 

o ถูกตองครบถวน 
o ไมถูกตอง เนื่องจากขาดหลักฐาน 
.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
 2.จํานวนผูมีสิทธิไดรับทุนการศึกษาตามสัดสวนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(2,4,6 หรอื 8 คน) 

o ถูกตองครบถวน 
o ไมถูกตอง เนื่องจาก 
.............................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 
 
       (ลงชื่อ)...............................................................เจาหนาที่ 
        (.............................................................) 
       ตําแหนง.......................................................................... 

       (ลงชื่อ)...............................................................ผูตรวจสอบ   
        (.............................................................) 
       ตําแหนง ทองถิ่นจังหวัด....................................................... 
            วันที่.....................เดือน.................................พ.ศ. 2548 



 
หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 

 
  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................. 
ตําแหนง........................................................................................................................................................................................ 
สถานที่ทํางาน................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
ขอรับรองวาผูสมัครคือ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................ 
ซึ่งประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเขาศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น คณะนุษยศาสตร
และสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รุนท่ี 2 ปการศึกษา 2548  เปนบุคลากรสังกัด................................................................. 
ตําแหนง......................................................................................................................................................................................... 
   เฉพาะขาราชการ/พนักงาน  พนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูมีประสบการณ 
  ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยปฏิบัติหนาท่ี 1...................................................................................... 
ต้ังแตวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ...................ถึงวันท่ี.....................เดือน..............................พ.ศ............... 
  ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยปฏิบัติหนาท่ี 2...................................................................................... 
ต้ังแตวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ...................ถึงวันท่ี.....................เดือน..............................พ.ศ............... 
  ทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยปฏิบัติหนาท่ี 3...................................................................................... 
ต้ังแตวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ...................ถึงวันท่ี.....................เดือน..............................พ.ศ............... 
 
  ท้ังน้ี (ชื่อหนวยงาน)............................................................................................................................................ 
ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาตอบุคคลดังกลาวแลว 
 
 

ลงชื่อ................................................................................................... 
(......................................................................................) 
ตําแหนง........................................................................ 
วันท่ี................../................................../........................ 

หมายเหตุ:    1. ผูลงนามรับรองตองมีฐานะเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในหนวยงาน ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  นายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนตําบล 

       2. ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิน่ไมตองมีการรับรองประสบการณทํางาน    
 



คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
123 หมูที่ 16 ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 
โทร.0-4320-2861            โทรสาร 0-4320-3050                

   
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ใบแจงยอดการชําระเงิน 

   

        ช่ือ-สกุล ..........................................................................                วันที่ ............../...................../...................... 
  (กรอกช่ือ-สกุล  ผูสมัครเขาศึกษาเทานั้น) REF NO. 0000000 

ที่ รายการ จํานวนเงนิ 
 

1 
. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
คาสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิน่  รุนที่ 2  ป
การศึกษา  2548 
คาธรรมเนียมผานธนาคาร  
 
 
 
 
 
 

 
600.00 

    15.00 
...................... 

 

(จํานวนเงินที่เปนตัวอักษร) -หกรอยส ิบหาบาทถวน- รวม 615.00 
 - กําหนดชําระเงิน  ภายในวนัที่  31  ตุลาคม  2548 ไดชําระเงินตามจํานวนขางตนเรียบรอยแลว 
 หากพนกําหนดนี้ถือวาไมไดสมัครสอบ ………………………………….. 
 (เก็บเอสารฉบับน้ีไวเปนหลักฐานการลงทะเบียน) ผูรับเงิน (ประทับตราธนาคาร) 

        (ภายในวันที ่………………….) วันที…่……………………. 
 เพื่อความสะดวกของทาน กรุณานําสลิปฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 
 
 
   ใหผูสมัครใชในใบแจงยอดการชําระเงนิ 1 ชุดตอผูสมัคร 1 คน เทานั้น  

ใบแจงการชําระเงินเพื่อนําเขาบัญชี 
 

  
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โทร.0-4320-2861   โทรสาร 0-432-3050   

   
วันที่............./................../............ 

 

ช่ือ-สกุล : 
Cust.NO. :  0000000 
REF. NO :  0000000 

        บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย  เลขที่บัญชี 
       (คาธรรมเนียม  ทั่วประเทศ 15 บาท) 
                              
   
 
               
 

  รับเฉพาะเงินสด 

551-3- 02420-0 (TR.CODE 3650) 
0 

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร 

จํานวนเงินเปนตัวเลข 615.- บาท  ผูรับเงิน 
จํานวนเงินเปนตัวอักษร หกรอยสิบหาบาทถวน  ผูรับมอบอํานาจ 
เพื่อความสะดวกของทาน กรุณานําสลิปฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 

(สวนนี้สําหรับธนาคาร) 

(สําหรับนักศึกษา) 



ขอแนะนําการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

รุนท่ี 2 ปการศกึษา 2548 
........................................ 

1. คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
ผูสมัครดองเปนผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกทองถ่ิน เจาหนาที่ทองถ่ิน พนกังานจาง 

รวมตลอดถึงลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามขอ 2 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง หลักเกณฑวาดวยการตัง้งบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลง
วันที่ 16 กันยายน 2547 และมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 ผูบริหารทองถ่ิน 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง ที่ไดรับรองจาก ก.พ.  

1.2 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
1.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่ ที่ไดรับการรับรอง
จาก ก.พ. 
1.2.2 มีประสบการณทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาแลวไมนอยกวา 
3 ป นับถึงวันปดรับสมัคร(วนัจันทรที่ 31 ตุลาคม 2548) 

2. เอกสารประกอบการรับสมัคร 
2.1ใบสมัคร 1 ฉบับ ซ่ึงกรอกรายละเอยีดอยางครบถวน ถูกตอง 
2.2 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (ตามแบบฟอรมทีก่ําหนด) 
2.3 รูปถายหนาตรง 1.5x2 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป 
2.4 สําเนาหลักฐานแสดงคณุวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไดรับการรับรอง 

จากก.พ. หรือใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ชุด 
2.5  สําเนา  บัตรขาราชการ/บัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
2.6 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
2.7 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณทีี่ช่ือสกุลในเอกสารการ  
      สมัครไมตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ 
2.8 ใบรับรองสุขภาพจากแพทยปริญญา 1 ฉบับ 
2.9 สําเนาใบฝากเงิน คาสมัคร จํานวน 600 บาท ของธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ   

(บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่บัญชี 
551-3-02420-0 ช่ือบัญชี รปศ.ป.โท การปกครองทองถ่ิน) 

 
 



3. ปฏิทินการศึกษา 
 

วัน เดือน ป รายการ สถานที่ 
วันจนัทรที่ 19 ก.ย. –           
วันพฤหัสบดทีี่ 22 ก.ย. 48 

จัดทําเอกสารแจงทองถ่ินจังหวัดเกีย่วกับการรับ
สมัครโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  รุนที่ 2 ป
การศึกษา 2548 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน          
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

วันจนัทรที่ 3 ต.ค. -   วัน
จันทรที่ 31 ต.ค. 48 

เลือกสรรผูไดรับทุนและรับสมัครเขาศึกษาใน
หลักสูตร 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตนสังกัดและสํานักงานทองถ่ิน
จังหวดั 

วันอังคารที ่1 พ.ย. –       
วันจนัทรที่ 7 พ.ย. 48 

พิจารณาคณุสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือกและเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ 

สํานักงานทองถ่ินจังหวดั 

วันอังคารที ่8 พ.ย.48 
    

ทองถ่ินจังหวดัสงใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
 

สํานักงานทองถ่ินจังหวดัและ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

วันพุธที่ 9 พ.ย.-วันอังคาร 
ที่ 15 พ.ย. 48 

ตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือกและ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ และจัดทําบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิสอบ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันพุธที ่16 พ.ย. 48 ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิสอบคัดเลือก (สัมภาษณ)  
           

มหาวิทยาลัยขอนแกนและกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

วันเสารที ่ 26 พ.ย. –       
วันจนัทรที่  28 พ.ย. 48 

สอบคัดเลือก(สัมภาษณ) 
 

ศูนยการศกึษาทั้ง 12 ศูนย 
ทั่วประเทศ 

วันอังคารที ่6 ธ.ค. 48 ประกาศผลผูมีสิทธิเขาศึกษาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร -มหาบัณฑิต รุนที่ 2 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกนและกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

วันอาทิตยที ่25 ธ.ค. 48  ปฐมนิเทศ/ลงทะเบียน ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนา
ภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันเสารที ่7 ม.ค. 49 วันเปดเรียนหลักสูตรเตรียมความพรอม (วชิา
ภาษาอังกฤษตอเนื่อง 45 ช่ัวโมง)  
 

ศูนยการศกึษา ทั้ง 12 ศูนยทัว่
ประเทศ 

 
 







แบบ ป.โท 1 
รายช่ือผูสมัครเขาสอบคัดเลือกในหลักสูตรปริญญาโท 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (โครงการพิเศษ) 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รุนที่ 2 ปการศึกษา 2548 (แยกตามศูนยการศึกษา) 
จังหวดั.................................................. 

ศูนยการศกึษา............................................ 
 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง อปท. จังหวดั หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

       (ลงชื่อ) 
        (..........................................................) 
       ทองถ่ินจังหวดั................................................... 
       วันที.่...........เดือน...............................พ.ศ.2548 
หมายเหตุ  ใชโปรแกรมเอ็กเซ็ล ตัวอักษร cordia new ขนาด 16และบันทึกลงในแผนดิสเก็ต 




