
 

 
 

 
 

 

ใบสมัคร 
 
 

หลักสูตรระดับสัมฤทธิบตัร 
 

 การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (People’s Audit)  

รุ่นที่  23 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ใบสมัคร 

 
ประกอบด้วยเอกสาร 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1.  ใบน ำสมัคร  
ส่วนที่ 2.  ใบสมัครเข้ำรับกำรศึกษำ 
ส่วนที่ 3.  หนังสือยินยอมของหัวหน้ำหน่วยงำน (ถ้ำมี) 
 

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร 
1. รูปถ่ำย 2 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 3 เดือน จ ำนวน 2 ใบ (ติดใบสมัครจ ำนวน 1 ใบ โดยใช้กำว  
กรุณำอย่ำใช้ลวดเย็บกระดำษ)  
2.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร / พนักงำนของรัฐ / พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  
 พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
3.  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
4.  หนังสือยินยอมของหัวหน้ำหน่วยงำน (ถ้ำมี) 

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

หมายเหตุ: 1. เปิดรับสมัครระหว่ำงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 09.00 – 16.00 
นำฬิกำ (พักเที่ยงเวลำ 12.00 – 13.00 น.) เว้นวันหยุดรำชกำร  หลักสูตรฯ จะจัดอบรมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 9 
มีนาคม 2562  รวมระยะเวลาจัดการอบรมรุ่นละ 10 วัน 9 คืน ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 

2. ในกำรสมัคร ผู้ สมัครหรือตั วแทนของผู้ สมัครต้องน ำส่ งใบสมัครที่ กรอกข้อมูลและแนบ 
หลักฐำนกำรสมัครครบถ้วนตำมที่ก ำหนด  สถำบันพระปกเกล้ำจะไม่รับใบสมัครของผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครที่มีหลักฐำน
ไม่ครบตำมที่ก ำหนด 

 
 3. ค่าธรรมเนียมในการอบรมตลอดหลักสูตร  41,000 บาท  
 -ค่ำธรรมเนียมรวมค่ำเอกสำรประกอบกำรศึกษำ ค่ำอำหำรทุกมื้อ ค่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 

(กำรเดินทำงไป-กลับระหว่ำงสถำบันพระปกเกล้ำ และสถำนที่จัดกำรอบรมพร้อมก ำหนดกำรของสถำบัน) 
 -สถำบันขอสงวนสิทธิ์จัดที่พักเป็นห้องคู่  2  ท่ำน/ห้อง/คืน หากประสงค์พักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

เพิ่มเติมจ านวน 5,400 บาท แจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตร 
 -กรณี ได้ รับการคัด เลือกสามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มการช าระเงินค่ าลงทะเบี ยนจาก 

www.kpi.ac.th  หรือ  ขอรับแบบฟอร์มการช าระเงินทาง fax ได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  02 -141 -9591,  
02-141-9580  และ 02-141-9583 

 
   4. ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำศึกษำอบรมสำมำรถช าระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 

2562 ทั้งนี้สถำบนัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน ทุกกรณี 
 

  5. สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง สถำบันพระปกเกล้ำ 
จันทรำ วิไลวรรณ  02-141-9591 
คมกฤช เพ็ญสุข   02-141-9580 
นฤมล อินทรลักษณ์  02-141-9583 



 

    

 คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรบักำรศึกษำ 
 
 

 
 

 
 
 

 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรศึกษำ หลักสูตร  กำรให้บริกำรสำธำรณะโดยกำรมีส่วนร่วม 

ของประชำชน ( People’s  Audit ) มี 6 ประเภท ดังนี้ 
1)  ข้ำรำชกำร/พนักงำนของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ท่ีให้บริกำรประชำชน 
2)  ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และพนักงำนในหน่วยงำนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
3)  ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และพนักงำนในหน่วยงำนองค์กรอิสระ 
4)  ผู้น ำองค์กรพัฒนำเอกชน 
5)  ผู้บริหำรและพนักงำนจำกหน่วยธุรกิจเอกชน 
6)  ประชำชนผู้สนใจท่ัวไป 
 

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
         
  หลักฐำนประกอบกำรสมัคร 

1.   แบบฟอร์มใบสมัครทีผู่้สมคัรกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน     
2.   รูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน  2 ใบ        
     (ติดใบสมัคร 1 รูป โดยใช้กำว กรุณำอย่ำใช้ลวดเย็บกระดำษ) 
3.   ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร / พนักงำนของรัฐ /                            
      พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 
4.   ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)     
5.   หนังสือยินยอมของหัวหน้ำหน่วยงำน (ถ้ำมี)        
                                                               

 
 

ลงช่ือ..............................................................(เจ้ำหน้ำทีร่ับสมัคร) 
    วันท่ี................./...................../................. 

 
 

 
 

 

หหลักสูตรลักสูตร  การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
((PPeeooppllee’’ss  AAuuddiitt))  รุ่นท่ี รุ่นท่ี 2233  
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(รหัสนักศกึษา เฉพาะเจ้าหน้าที่) 
--  

 
 

           เลขที่สมัคร      
 
 
 

 
 

รายละเอียดผูส้มัคร  
 

ค ำน ำหน้ำนำม................................................................. 
 

ชื่อ- สกุล ..............................................…............. มือถือ......................................  
 

อำยุ ............................ปี   วัน/เดือน/ปีเกิด...................................................  
 

ต ำแหน่งปัจจุบัน ..................................................................................................  
 

องค์กร/หน่วยงำน/กระทรวงต้นสังกัด....................................................................................................  
 
สมัครเข้าศึกษาตามคุณสมบัติประเภทท่ี “....................”  (ตรวจสอบคุณสมบัติได้จำกเอกสำรหน้ำ 1) 
People’s Audit  23 จัดการอบรม ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2562 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท  
จังหวัดนครนายก 
 
ระดับวุฒิการศึกษา  
 

1.  ประถมศึกษำ จบกำรศึกษำจำก.............................................. สำขำ/วิชำเอก................................ ................................ 
 

2.  มัธยมศึกษำ   จบกำรศึกษำจำก.............................................. สำขำ/วิชำเอก.................................... ........................... 
 

3.  มหำวิทยำลัย  จบกำรศึกษำจำก ............................................. สำขำ/วิชำเอก................. ............................................. 
 

4.   อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................................................................................... ................................................... 
     

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

         
 

 

รูปถ่าย  2 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 3  เดือน 

ส่วนที่ 1 : ใบน าสมัคร 
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วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง) 

 
 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไป  
 

 
ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………..………………………นำมสกุล……………………………………………….………………... 

ชื่อ และนำมสกุล ภำษำอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
NAME…………………………………………………………………..………SURNAME…………………….………..……………………………………………… 

ที่อยู่ปัจจุบนั   
เลขที่……………………..…หมู่ที่………………………ซอย………………..……….ถนน……………………………แขวง/ต ำบล………………..…………… 
เขต/อ ำเภอ……………………….………………………จังหวัด………………………………………………..……รหัสไปรษณีย์……………………….…….. 

โทรศัพท์…………………………………….……………………….………………มือถือ…………………………………..……………………………………...…… 

โทรสำร……………………………………………………………..……………… E-mail…..………………………………………………………….……………… 

วันเดือนปีเกิด……………………………………………………………………….อำยุ…………………………………………..……………………………….……. 

ภูมิล ำเนำ………………………………….................……………สัญชำต…ิ……………………………………………ศำสนำ……………..…………...……… 

บัตรประชำชนเลขที่…………………………………….…………………………………วันออกบัตร……………..………………………….……….………….. 
วันหมดอำยุ…………………………………………………………….……………สถำนที่ออกบัตร………………………………….…………………………….. 

บัตรข้ำรำชกำร/ พนักงำนของรฐั/ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ เลขที่  ………….………………………………………………………………………..……… 
วันหมดอำยุ………………………………………………………………………………สถำนที่ออกบัตร…………………………..……………………………….. 
ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน........................................................................................................................................ 
ควำมสัมพันธ์.....................................................................หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ......................................................................... 
 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรระดับสัมฤทธิบัตร  

การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน    
((PPeeooppllee’’ss  AAuuddiitt))  รุ่นที่ รุ่นที่ 2233  

 

รหัสนักศึกษา 

--  
(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

ส่วนที่ 2 : ใบสมัคร 
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 2. ข้อมูลด้านการท างาน 
 

 

ต ำแหน่งปัจจุบนั...……………………………………………………………………………………….………..……………………………………..…………….. 
สังกัด : ฝ่ำย/กอง/ส ำนัก................................................................................................................................................................ 
หน่วยงำน/กระทรวง/องค์กร......................................................................................................................................................... 
ต ำแหน่งปัจจุบนั (ภำษำอังกฤษ) ...……………………………………………………………………………………….………..………………………........ 
สังกัด : ฝ่ำย/กอง/ส ำนัก (ภำษำอังกฤษ)........................................................................................................................................ 
หน่วยงำน/กระทรวง/องค์กร (ภำษำอังกฤษ) ............................................................................................................................... 
เลขที่………………………หมู่ที่………………………ซอย………………………….ถนน……………………………แขวง/ต ำบล…………………………… 
เขต/อ ำเภอ……………..………….…………….……จังหวัด………………………………..………..……รหัสไปรษณีย์………………..………….……….
โทรศัพท์……………………………………………………….……………………..……โทรสำร……………………………………..……………………..……… 
 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร(โดยย่อ) 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

 

 3. ข้อมูลด้านการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 
สถาบันการศึกษา 

วุฒิที่ได้รับ วิชาเอก 

ประถมศึกษำ 
 

    

มัธยมศึกษำ 
 

    

ปริญญำตร ี
 

    

ปริญญำโท 
 

    

อ่ืนๆ (ระบุ)  
.............................. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 3.1 กรณีเคยผ่านการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า กรุณาระบุโดยละเอียด 
 

หลักสูตร รุ่น/ปีการศึกษา 
หมายเหตุ 
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 4. ผู้สมัครคิดว่าสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปพัฒนาหน่วยงาน 
ได้อย่างไร 
 

 

       

 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (ท่านสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม หากมีข้อความเกินเนื้อที่ที่ก าหนดให้) 

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่
คัดเลือกนักศึกษา และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ในทุกกรณี  โดยไม่ติดใจ  
ด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น 

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อก าหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการศึกษา 
และเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาทุกประการ   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่า  
หากระบุข้อความท่ีผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า  
หรือถูกปลดออกจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

 
ลายมือชื่อผู้สมัคร…………………..……………………………… 

           ( ………………………………………………)                                                                                            
         วันที…่…..…/………………/……….… 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้าพเจ้าแจ้ง  
ความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ใน
ครอบครองของสถาบันพระปกเกล้านี้  ในกรณีที่มีผู้อื่นมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดส าเนาเอกสารดังกล่าว  
ข้าพเจ้า 

 ยินยอม 
       ไม่ยินยอม 

ลายมือชื่อผู้สมัคร…………………..……………………………… 
           ( ………………………………………………)                                                                                            
         วันที…่…..…/………………/………. 
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สถาบันพระปกเกล้า 
 

------------------------------------- 
 

หนังสือยินยอมของหวัหนา้หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 
 

   ข้ำพเจ้ำ …………......................................................นำมสกุล……....…..................................……. 
 

ต ำแหนง่…………........................................………….........................………….............................................….. 
 
หนว่ยงำน………….....................................…………...................…………......................................................... 
 
ในฐำนะหวัหน้ำหนว่ยงำนของ…………....................................…………......................................................... 
 

 
 ได้รับทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับหลกัสตูรระดบัสัมฤทธิบัตรการให้บรกิารสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รุ่นที่ 23 และเห็นชอบให้บุคคลผู้นี้ สมัครเข้ำศึกษำในหลักสูตร ดังกล่ำว และหำกได้รับกำรคัดเลือก 
เข้ำศึกษำในหลักสูตร ข้ำพเจ้ำยินดีสนับสนนุบุคคลผู้นีเ้ข้ำศึกษำและเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งปวงตำมที่สถำบันฯก ำหนดไว้
ในหลักสูตรทุกประกำร  

 
 

   ลำยมือชื่อ    …………………………………………  
 

     (…………………………………………) 
 

                                                  วนัที่ ………/………………/…….. 

 

ส่วนที่ 3 : หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน 
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