ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๓๐๖.๓/ว ๒

ร^

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑0๒๐๐
■5^

ตุลาคม ๒(ะ๖๒

เรื่อง

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้Iหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(เ๖๓

เรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี)

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๖.๓/ว ๓๕๓๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๔๔๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรายจังหวัด (แบบ ๑ - ๙) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามทีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๔๙ อนุมัติหลักการให้กรมการปกครอง
(วิทยาลัยการปกครอง) ดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้โหญ่บ้าน เป็น ประจำทุกปี โดยมีเปีาหมาย
การศึกษ'^อบรมในแต่ละบงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนกำนัน และผู้Iหญ่บ้านทั้งหมด นั้น
กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) ได้กำหนดดำเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
กำนัน ผู้ใหญบ้'^น บระจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ตามมติค ณะรัฐ มนตรีด ัง กล่า ว ระหว่า งห้ว งเดือ น
ตุล^.'ม - รันว''®ม 2๔'ะ)๒ จำนวน ๓๓ รุ่น ดังนี้
รุนที ๑ - ๙

รวม ๙ รุ่น

อบรมระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

รุ่นที่ ๑๐ - ๑๘ รวม ๙ รุ่น

อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

รุ่นที่ ๑๙ - ๒๖ รวม ๘ รุ่น

อบรมระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๔๖๒

รุ่นที่ ๒๗ - ๓๓ รวม ๗ รุ่น

อบรมระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๒ -

ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้.หญ่บ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้
จังร'วัดคัดเลือกกำนัน ผู้หญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นที่ ๑ - ๓๓/ ๒๔๖๓ จำนวน ๓๓ รุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน หรีอ ผู้หญ่บ้าน เท่านั้น
'เอ. เป็นผู้ม่เคยผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ห ญ่บ ้าน ของวิทยาลัยการปกครอง
๓. เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมได้ตลอดหลักสูตร (จำนวน ๑๒ วัน)
๔. ไม่เป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู่ไม่ถึง ๑ ปี
โดยขอให้จังหวัดพิจารณาให้ความสำคัญแก่ผู้ด้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่เป็นลำดับแรก แล้วส่งรายชื่อ
ผู้เข้ารับการอบรม ไปที่ วิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายประสานการ'ฝิกอบรม) อำ๓ อธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐
หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๗๗ ๔๔๐๖ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (0-๓ล11) 00[ว8130|@ฐ๓3|1.00๓

/ภายใน..

๒-

ภายในวันที่๑๕ ตุล าคม๒ ๕ ๖ ๒ และแจ้ง ผู้เข้า รับ การศึก ษาอบรมให้เดิน ทางไปรายงานตัว ในวัน แรก
ของการศึกษาอบรม โดยเบิก ค่าใช้จ ่ายในการเดิน ทาง (ไป-กลับ) ณ สถานที่ศึกษาอบรมตามที่กำหนด
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงดเฑมนับถือ

(นาป็ &ฬสื ฝวะ)
อธิบดีกรมการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง
ฝ่ายประสานการ!!กอบรม
โทร./โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๖

แบบ ๑
บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ/ขัยภูมิ/นครพนม/เลย/สกลนคร/บึงกาฬ/มหาสารคาม/มุกตาหาร/หนองค'■เย/หนองบัวลำภู/และอำนาจเจริญ ให้ส่งจังหวัดละ

๕ คน/รุ่น

* จังหวัดดังต่อไปนี้ จังหวัด ขอนแก่น /นครราฃสิมา/บุรีรัมย์/สุริน ทร์ และอุดรธานี ให้ส่งจังหวัดละ ๘ คน/รุ่น

สถานที่ศึกษาอบรม

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

๑/ ๒๕๖๓

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๐/ ๒๕๖๓

๔ ^ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๙/ ๒๕๖๓

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๒๗/ ๒๕๖๓

๙ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนสืบสวนสอนสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ

—

แบบ ๒
บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ/ขอนแก่น/ชัยภูมิ/นครพนม/นครราซสีมา/เลย/บึงกาฬ/บุรีรัมย์/มหาสารคาม/มุกดาหาร/สกลนคร/สุรินทร์/หนองคาย/
หนองบัวลำภู/อุดรธานี/และอำนาจเจริญ ให้ส่งจังหวัดละ ๕ คน/รุ่น

รุ่นที่
๒/ ๒๕๖๓
๑๑/ ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่

สถานที่ศึกษาอบรม

หมายเหตุ

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

------- ---

แบบ ๓
บัญ ชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้แก่จังหวัตกานสินลุ/ชัยภูมิ/นครพนม/เลย/สกลนคร/บึงกาฬ/มหาสารคาม/มุกดาหาร/หนองคาย/หนองบัวลำภู/และอำนาจเจริญ ให้ส่งจังหวัดละ
* จังหวัดดังต่อไปนี้ จังหวัดฃอนแก่น /นครราฃสีมา/บุรีรัมย์/สุริน ทร์ และอุดรธานี ให้ส่งจังหวัดละ ๘ คน/รุ่น

ระหว่างวันที่

รุ่น

ท ี่

๓/ ๒๕๖๓
๑๒/ ๒๕๖๓
๒๐/ ๒๕๖๓

๒๑ ตุลาคม
๔

-

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สถานที่ศึกษาอบรม

หมายเหตุ

โรงเรียนข้าราฃการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

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

๒๘/ ๒๕๖๓

- -

๕ คน/รุ่น

แบบ ๔
บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีง บประมาผ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้แก่จังหวัตกาฬสินธุ/ฃอนแก่น/ชัยภูมิ/นครพนม/นศรราฃสีมา/เลย/ปีงกาฬ/บุรีรัมย์/มหาสารคาม/มุกดาหาร/สกลนฅร/สุรินทร์/หนองคาย/
หนองบัวลำภู/อุดรธานี/และอำนาจเจริญ ให้ส่งจังหวัดละ

๕ คน/รุ่น

สถานที่ศึกษาอบรม

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

๔/ ๒๕๖๓

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๑๓/ ๒๕๖๓

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

๒๑/ ๒๕๖๓

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ

แบบ ๕
บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(^๖๓
จังหวัดกำแพงเพชร / ตาก /น่าน / พะเยา และพิจิตร จังหวัด ละ ๑๐ คน/รุ่น
จังหวัดเชียงราย /เชียงใหม่ และ นครสวรรค์ จังหวัดละ

๑๕ คน/ร่น

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

สถานที่ศึกษาอบรม

๕/ ๒๕๖๓

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน

๑๔/ ๒๕๖๓

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน

๒๒/ ๒๕๖๓
๒๙/ ๒๕๖๓

๒๕ พฤศจิกายน

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน

๙ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ศูนย์การเรียบรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน

หมายเหตุ

แบบ ๖
บัญ ชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดพิษณุโลก/เพชรบูรเ■ม์ /แพร่ /ลำปาง /ลำพูน /สุโฃทัย /อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี จังหวัดละ ๑๑ คน/รุ่น
* จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ คน/ร่น

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

สถานที่ศึกษาอบรม

๖/ ๒๕๖๓

๒๑ ตุลาฅม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๑๕/ ๒๕๖๓

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๒๓/ ๒๕๖๓

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาฅม ๒๕๖๒

ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

๓๐/ ๒๕๖๓

๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ

แบบ ๗
บัณฃีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๓
จังหวัดกระบี่/ขุมพร/ตรัง/นราธิวาส/ปีตตานี/พังงา/พัทลุง/ยะลา/สงขลา/สตูล และ สุราษฎร์ธานี จังหวัดละ ๗ คน/รุ่น
* จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๕: คน/รุ่น
** จังหวัดระนอง ๓ คน/รุ่น

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

สถานที่ศึกษาอบรม

๗/ ๒๕:๖๓ ๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ,สุราษฎร์ธานี
๑๖/ ๒๕:๖๓

๔ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

๒๔/ ๒๕:๖๓ ๒๔ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๔๖๒ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
๓๑/ ๒๔๖๓

๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๔๖๒

ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ

แบบ ๘
บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดกาญจนบุรี/จันทบุรี/ฉะเซิงเทรา/ขลบุรี/ชัยนาท/ตราด/นครนายก/นนทบุรี/ปทุมธานี/ปีระจว'บคีรีข้นธ์ /ปราจีนบุรี และสระแก้ว จังหวัดละ ๗ คน/รุ่น
* จังหวัดนครปฐม ๑๑ คน/รุ่น

สถานที่ศึกษาอบรม

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

๘/ ๒๕๖๓

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศูนยํแกสมานมิตร (๑) อ.เมืองประจวบคีรีชันธ์ จ.ประจวบคีรีชันธ์

๑๗/ ๒๕๖๓

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศูนยํ■ฝืกสมานมิตร (๑) อ.เมืองประจวบคีรีชันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

๒๕/ ๒๕๖๓

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ศูนยํปีกสมานมิตร (๑) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

๓๒/ ๒๕๖๓

๙ - ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๒

ศูนยํปีกสมานมิตร (๑) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ

แบบ ๙
บัญ ชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕^๓
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เพฃรบุรี/ระยอง/ราชบุรี/ลพบุรี/สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/สระบุรี/สิงห์บุรี/ สุพรรณบุรีและอ่างทอง จังหวัดละ ๘ ศน/รุ่น
* จังหวัด สมทรสงศราม ๗ ศน/รุ่น

สถานที่ศึกษาอบรม

รุ่นที่

ระหว่างวันที่

๔/ ๒๕๖๓

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศูนย์'ฝึกสมานมิตร (๒) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑๘/ ๒๕๖๓

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ศูนย์ฝึกสมานมิตร (๒) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

๒๖/ ๒๕๖๓

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ศูนย์ฝึกสมานมิตร (๒) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

๓๓/ ๒๕๖๓

๙ - ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๒

ศูนย์ฝึกสมานมิตร (๒) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ

แบบ ๑/®

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้Iหญ่บ้าน
รุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๑๐ รุ่นที่ ๑๙ และรุ่นที่ ๒๗/ ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด.................................
รุ่นที่
ชื่อ - สกุล

ระหว่างวันที่

๑/เอ๕๖๓

ตำแหน่ง

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

โหรศัพท์มือถือ

๑)

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒)
ๆลฯ
๑๐/๒๕๖๓

๑)

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒)
ฯลฯ

๑๙/ ๒๕๖๓

๑)

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒)
ฯลฯ
๒๗/ ๒๕๖๓

๑)

๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒)
ฯลฯ

ลงชื่อ ......................................................ผู้รับรองข้อมูล
(.

ตำแหน่ง

จ่าจังหวัด

หมายเหตุ

แบบ ๒/ ๑

รายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๑๑
ณ โรงเรียนนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานื
จังหวัด.................................
รุ่นที่

ขื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

โทรศัพท์มือถือ

ระหว่างวันที่
๒/ ๒๕๖๓

๑)

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒)

—

ฯลฯ
๑๑/ ๒๕๖๓

๑)

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒)

------------- ------ฯลฯ

ลงซื่อ ...................................................... ผู้รับรองข้อมูล
( ........................................................ )

ตำแหน่ง

จ่าจังหวัด

หมายเหตุ

แบบ ๓/®

รายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๑๒ รุ่นที่ ๒๐ และรุ่นที่ ๒๘/ ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด..................................
รุ่นที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ

ระหว่างวันที่
๓/ ๒๕๖๓

๑)

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒)
ฯลๆ
๑๒/ ๒๕๖๓

๑)

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒)
—

ๆลๆ
๒๐/ ๒๕๖๓

๑)

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒)
ๆลๆ
๒๘/ ๒๕๖๓

๑)

๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒)
ฯลฯ

ลงซื่อ ...................................................... ผู้รับรองข้อมูล
( ........................................................ )

ตำแหน่ง

จ่าจังหวัด

—

แบบ ๔/ ๑

รายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
รุ่นที่ ๔ รุ่นที่ ๑๓ และรุ่นที่ ๒๑/ ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด..................................
รุ่นที่

ซื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ

ระหว่างวันที่
๔/ ๒๕๖๓

๑)

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒)

—

ฯลฯ
๑๓/ ๒๕๖๓

๑)

๙ ^ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒)

—

—

—

—

ฯลฯ
๒๑/ ๒๕๖๓
๒๕ พฤศจิกายน

๑)

-

—

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒)

—

ฯลฯ

ลงซื่อ ......................................................ผู้รับรองข้อมูล
(.

ตำแหน่ง

จ่าจังหวัด

—

—

แบบ ๕'/ ๑

รายชือ่ ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รุน่ ที่ ๕ รุน่ ที่ ๑๔ รุน่ ที่ ๒๒ และรุน่ ที่ ๒๙/ ๒๔๖๓
ณ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละศึกษาอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
จังหวัด.................................
รุ่นที่

ตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

โทรศัพท์มือถือ

ระหว่างวันที่
๕/ ๒๕๖๓

๑)

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒)

—

ๆลๆ
๑๔/ ๒๕๖๓

๑)

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒)

—

ฯลฯ
๒๒/ ๒๕๖๓

๑)

-

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒)
ฯลฯ
๒๙/ ๒๕๖๓

๑)

๙ - ๒0 ธันวาคม ๒๕๖๒

๒)

—

—

ฯลฯ

ลงขื่อ ...................................................... ผู้รับรองข้อมูล
(........................................................ )

ตำแหน่ง

จ่าจังหวัด

หมายเหตุ

แบบ ๖/ ๑

รายซือ่ ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รุน่ ที่ ๖ รุน่ ที่ ®๕ รุน่ ที่ ๒๓ และรุน่ ที่ ๓0/๒๕๖๓
ณ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละศึกษาอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด.................................
รุ่นที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ

ระหว่างวันที่
๖/ ๒๕๖๓

๑)

—

—

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒)
ฯลฯ
๑๕/ ๒๕๖๓

๑)

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒)

—

-- - .. -............ - —

ฯลฯ
๒๓/ ๒๕๖๓

๑)
—

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒)

-— ....... ..........
ฯลฯ

๓0/๒๕๖๓

๑)
-

๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒)

-

—

-

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

-—

------

ฯลฯ

ลงซื่อ .......................................................ผู้รับรองข้อมูล
( .........................................................)

ตำแหน่ง

จ่าจังหวัด

แบบ ๗/ ๑

รายซือ่ ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รุน่ ที่ ๗ รุน่ ที่ ๑๖ รุน่ ที่ ๒๔ และรุน่ ที่ ๓๑/ ๒๔๖๓
ณ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละศึกษาอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎรีธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด.................................
รุ่นที่

ซื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

โหรศัพท์มือถือ

ระหว่างวันที่
๗/ ๒๔๖๓

๑)

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ ๒)
ฯลฯ
๑๖/ ๒๔๖๓

๑)

๔ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๒

๒)
ฯลฯ

๒๔/ ๒๔๖๓

๑)

๒๔ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๔๖๒ ๒)
ฯลฯ
๓๑/ ๒๔๖๓

๑)

๙ - ๒0 ธันวาคม ๒๔๖๒

๒)
ฯลฯ

ลงซื่อ ...................................................... ผู้รับรองข้อมูล
( .........................................................)

ตำแหน่ง

จ่าจังหวัด

หมายเหตุ

แบบ ๘/ ๑

รายชือ่ ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รุน่ ที่ ๘ รุน่ ที่ ๑๗ รุน่ ที่ ๒๕ และรุน่ ที่ ๓๒/ ๒๕๖๓
ณ ศูนย์แกสมานมิตร (๑) อำเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัด.................................
รุ่นที่

ขื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

หมู่ที่

อำเภอ

ตำบล

โทรศัพท์มือถือ

ระหว่างวันที่
๘/ ๒๕๖๓

๑)

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒)
ฯลๆ
๑๗/ ๒๕๖๓

๑)

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒)
ๆลๆ

๒๕/ ๒๕๖๓

๑)

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒)
ฯลฯ
๓๒/ ๒๕๖๓

๑)

๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒)
ฯลฯ

ลงซื่อ ...................................................... ผู้รับรองข้อมูล
( .........................................................)

ตำแหน่ง

จ่าจังหวัด

หมายเหต

แบบ ๙/ ๑

รายขือ่ ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รุน่ ที่ ๙ รุน่ ที่ ๑๘ รุน่ ที่ ๒๖ และรุน่ ที่ ๓๓/ ๒๕๖)๓
ณ ศูนย์แกสมานมิตร (๒) อำเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัด..................................
รุ่นที่

ขื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ตำบล

หมู่ที่

อำเภอ

โหรศัพท์มือถือ

ระหว่างวันที่

๙/ ๒๕^๖๓

๑)

๒๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕:๖๒ ๒)
ๆลๆ
๑๘/ ๒๕:๖๓

๑)

๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒)
ฯลฯ

๒๖/ ๒๕๖๓

๑)

๒๕ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒)
ฯลฯ
๓๓/ ๒๕๖๓

๑^

๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒)
ฯลฯ

ลงขื่อ ...................................................... ผู้รับรองข้อมูล
(

........................................................ )

ตำแหน่ง

จ่าจังหวัด

หมายเหต

การเตรียมตัวเข้ารับการสืกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใหญ่บ้าน วิทยาลัยการปกครอง

หมายเลขโทรศัพท้

การรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียมมาระหว่างการอบรม ตังนี้

0-๒๕๗๗-๔๔๒๙

๑. รูปถ่ายเครื่องแบบหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว (ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว)

อธิการวิทยาลัยการปกครอง

๐-๒๕๗ ๗ '๒๖๐๘

๐๘-๑๘๔๘-๗๖๗๒

๒. เครื่องแบบสิกากีคอพับแขนยาว

รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

๐-๒๕๗ ๗ -๔๔๐๕

เบอร์กลาง ต่อ ๑๒๐

๓. ซาย กางเกงขายาวสีดำหรือกรมท่า เสื้อเซิ้ตสีขาวแขนยาว อย่างน้อย ๒ ขุด

สำนักอธิการ

๐-๒๕๗๗-๔๙๒๑

เบอร์กลาง ต่อ ๑๐๑

ฝ่ายประสานการคูกอบรม

๐-๒๕๗ ๗ -๔๔๐๖

เบอร์กลาง ต่อ ๑๒๒

๔. หญิง เสื้อเชิ้ตสิขาวแขนสั้น กระโปรงสิดำหรือกรมท่าอย่างน้อย ๒ ขุด
๕. รองเท้าหนังทุ้มส้น/หุ้มข้อ สีดำ
๖. เนคไทวิทยาลัยการปกครอง (มีจำหน่ายที่ร้านสโมสรวิทยาลัยการปกครอง/เจ้าหน้าที่)

๐-๒๕๗ ๗ -๑๐๐๔

เบอร์กลาง ต่อ ๓๐๑ - ๓๐๓

๐-๒๕๗๗-๒๓๓๖

เบอร์กลาง ต่อ ๔๐๑ - ๔๐๔

โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง

๐-๒๕๗๗-๒๖๐๖

เบอร์กลาง ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๓

โรงเรียนปลัดอำเภอ

๐-๒๕๗๗-๒๓๓๗

เบอร์กลาง ต่อ ๖๐๑ - ๖๐๘

สถาบันพัฒนาวิชาซีพการทะเบียน

๐-๒๕๗๗-๔๔๐๑

เบอร์กลาง ต่อ ๕๐๕

๗. ชาย กางเกงกีฬาขาสั้นสิขาวล้วน หญิง กางเกงวอร์มสีดำหรือกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว

โรงเรียนนายอำเภอ

๘. เสื๋อกีฬาสีขาวล้วน แขนสั้น มีปก อย่างน้อย ๒ ตัว

โรงเรียนสืใ)สวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง

๙. รองเท้าผ้าใบ/ถุงเท้า สีขาวล้วน สำหรับเล่นกีฬาและทำกิจกรรม
๑๐. ของใข้ส่วนตัวที่จำเป็น

การแต่งกาย

เบอร์กลาง ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๔

โรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ศูนย์เทคโนโลยีการคูกอบรม

๑. วันจันทรี แต่งเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว

ศูนย์การเรียนรู้และคูกอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน

๒. วันอังคาร ถึง วันศุกรี
ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไท กางเกงขายาว สีดำหรือกรมท่า

ศูนย์การเรียนรู้และคูกอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เขียงใหม่

หญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีดำหรือกรมท่า

ศูนย์การเรียนรู้และคูกอบรมภาคใต้ อ.เมีองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์คูกสมานมิตร อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

พพพ.19(:10[ว9.0โ0
ฝ่ายประสานการเ(เกอบรม วิทยาลัยการปกครอง
ถนนรังสิต -นครนายก อ.ธัญบุรื จ.ปทุมธามี

๑๒๑๑๐

เบอร์กลาง ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๗

