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กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
เรียน นายกเทศมนตรี (ตามบัญชีรายซื่อ)
อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๖.๓/ ๔๙๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายซื่อผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

๑.

ตามที่ก รมการปกครอง โดยวิท ยาลัย การปกครอง ได้ก ำหนดจัด การศึก ษาอบรมหลัก สูต ร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ รุ่นที่
๑ ระหว่างวันที, ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๔๖๐ ณ วิท ยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และปีกอบรม
ภาคใต้ อำเภอเมือ งสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑๑ สิงหาคม
๒๔๖๐ ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และปีกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน รุ่นที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๑๑ กัน ยายน - ๒๒ กัน ยายน ๒๔๖๐ ณ โรงเรีย นปลัด อำเภอ วิท ยาลัย การปกครอง อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และรุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน - ๒๒ กันยายน ๒๔๖๐ ณ โรงเรียนสืบสวน
สอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยเทศบาลแห่งนี้ได้แจ้ง
ความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมด้วย นั้น
กรมการปกครอง ได้พ ิจ ารณาคัด เลือ กบุค คลเพื่อ เข้า รับ การศึก ษาอบรมดัง กล่า วแล้ว
และได้พ ิจ ารณาคัด เลือ กบุค ลากรของเทศบาลนี้เข้า ศึก ษาอบรมด้ว ย จึง ขอให้เทศบาลแจ้ง บุค ลากรที่ม ี
รายซื่อ ตามบัญ ชีแ นบท้า ย รายงานตัว เพื่อ เข้า รับ การศึก ษาอบรม รุ่นที่ ๑ รายงานตัวในวัน จัน ทร์ท ี่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๔๖๐ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และปีกอบรมภาคใต้ฯ รุ่นที่ ๒ รายงานตัวในวัน
จันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูน ย์ก ารเรียนรู้แ ละปีก อบรมภาคเหนือ ฯ รุ่นที่ ๓
รายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๖๐ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรีย นปลัด อำเภอ และรุ่น ที่ ๔
รายงานตัวในวัน จัน ทร์ท ี, ๑๑ กัน ยายน ๒๔๖๐ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงาน
ฝ่ายปกครอง (สามารถเข้าพักด้างได้ก่อนวันรายงานตัว ๑ วัน) พร้อ มเงิน ค่า ลงทะเบีย นคนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
(หนึ่ง หมื่น แปดพัน บาทถ้ว น) เป็น เงิน สดหรือ ตั๋ว แลกเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) สั่งจ่ายในนาม
ค่าใข้จ่ายในการปีกอบรมของกรมการปกครอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

วิทยาลัยการปกครอง
สถาบันพัฒนาวิขาชีพการทะเบียน
โทร ๐๒-๔๗๗-๔๔๐๑

(นายสำราญ นันทนีย์)
อธิการวิทยาลัยการปกครอง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

การเตรียมตัวเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และ!เกอบรมภาคใต้ อำ๓ อเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ตั้ง
วิท ยาลัยการปกครอง ศูน ย์ก ารเรียนรู้และ!เกอบรมภาคใต้ อำเภอเมือ งสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ห ่างจากตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานีป ระมาณ ๑๐ กิโลเมตร (ด้านหลังอยู่ติดกับมหาวิท ยาลัย
ราซกัฏสุราษฏร์ธานี ด้านข้างอยู่ติดกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

การรายงานตัว
ให้รายงานตัว ณ สถานที่อบรม (ศูนย์ผึกอบรมภาคใต้ฯ) ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. โดยแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีแขนยาว (สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ ๒๘ พ.ค.)

สิงที่จะต้องเตรียมมาในระหว่างการอบรม
๑. ภาพถ่ายในชุดเครื่อ งแบบ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป
๒. เครื่องแบบสีกากีค อพับ แขนยาว
๓. (ขาย) กางเกงขายาวสีด ำหรือ สีก รมท่า เสื้อ เชิ้ต สีขาวแขนยาว อย่า งน้อ ย ๒ ชุด
(หญิง) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า อย่างน้อ ย ๒ ชุด
๔. รองเท้าหนังหุ้มส้น/ทุ้มข้อ สีดำ
๔. เนคไทวิทยาลัยการปกครอง (มีจำหน่ายที่จ ุด ลงทะเบียนรายงานตัว)
๖. (ขาย) กางเกงกีฬาขาสั้นสีขาวล้วน อย่างน้อย ๒ ตัว
(หญิง) กางเกงวอร์มสิดำหรือสีกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว
๗. เสื้อกีฬาสีขาวล้วน แขนสั้น มีปก อย่างน้อย ๒ ตัว
๘. รองเท้าผ้าใบและถุงเท้า สีขาวล้วน สำหรับเล่นกีฬาและทำกิจกรรม
๙. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เข่น ผ้าเข็ดหน้า แป้ง สบู่ แปรง/ยาสีฟ ้น ยาสระผม เป็นต้น

การแต่งกาย

๑. พิธีเปิด /ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว

๒. วันอื่นๆ (ขาย) แต่งกายเสื้อ เชิ้ต สีขาวแขนยาว ผูกเนคไท กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่า
(หญิง) แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ผูกเนคไท กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่า

การเดินทางไปวิทยาลัยการปกครอง
วิท ยาลัยการปกครอง ศูน ย์ก ารเรียนรู้และ!เกอบรมภาคใต้ อำเภอเมือ งฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ห ่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีป ระมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยใข้เล้น ทางหมายเลข๔๐๐๙ สุราษฎร์บ้านนาสาร แล้วเลี้ยวซ้ายสามแยกไฟแดงเข้าเส้น ทางหมายเลข สฏ ๓๐๙๔ ทางไป มอ.สุราษฎร์ธานี
(ด้านหลังอยู่ติดกับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ด้านข้างอยู่ติดกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
- จากสนามบิน สุราษฎร์ธานีมีรถตู้และรถโดยสารประจำทางบริการเดิน ทางเข้าเมือง จากนั้นต่อ
รถโดยสารจากตัวเมืองไปยังศูนย์!กอบรมฯ(รถโดยสารสายตลาดเกษตร-ราขกัฎสุราษฎร์ธานี)
- จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี(อำเภอพุนพิน) สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสายพุนพินสุราษฎร์ฯ มาลงในตัวเมืองแล้วต่อรถโดยสารสายตลาดเกษตร-ราขภัฎสุราษฎร์ธานี จากสถานี
ขนส่งผู้โดยสารสุราษฎร์ธานี สามารถนั่งรถโดยสารเข้ามาในตลาดจังหวัด(ตลาดเกษตร) แล้ว
ต่อรถโดยสารสายตลาดเกษตร-ราซภัฏ สุราษฎร์ฯ ลงหน้าวิท ยาลัยการปกครอง

