
ด่วนท่ีสุด
.  . I 7ที มท ๐๓๐๖.๒/ว 00 กรมการปกครอง 

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
เอ ธันวาคม ๒๕๖๒

เร่ือง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(เ๖๓
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต และระนอง)
อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๓๐๖.๓/ว ๒๗๔๓๖ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรายจังหวัด (แบบ ๑ -  ๕) จำนวน ๑ ชุด 

๒. แบบบัญชีรายฃื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๕ ฉบับ
๓. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

รุ่นท่ี ๓๔ - ๔๒/ ๒๕๖๓ ห้วงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ รวม ๙ รุ่น รุ่นละ ๙๕ คน รวมท้ังส้ิน ๘๕๕ คน ดังน้ี 
รุ่นท่ี ๓๔ - ๓๘/ ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๖ -  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
รุ่นที ๓๙ - ๔๒/ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที ๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) จึงขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาคัดเลือก กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้ารับการศึกษาอบรมตามกำหนดดังกล่าว และโปรดแจ้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้เดินทาง 
ไปรายงานตัๅในวันแรกของการศึกษาอบรม ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ -๐ ๙ .๐ ๐  น. สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
สามารถเบิกจ่าย ณ สถานที่ศึกษาอบรม

ทั้งนี้ โปรด'แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ วิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายประสานการ'ฝิกอบรม) 
อำ๓อธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๒๕๗๗๔๔๐๖หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(6-๓ ล11) 0๐[ว9|301@^๓ล|1.60๓ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง รง่วฑชางโพ) 
รองอธิบดี ปฏิบ้.วิราชการแทน 

อธิบดีกรมการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง 
ฝ่ายประสานการ‘ฝืกอบรม 
โทร./โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๖



แบบ ๑

บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้Iหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๙^๓ 
รุ่นท่ี ๓๔ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ /  นครราชสีมา /  บุรีรัมย์ /  ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี จังหวัดละ ๑๙ คน/รุ่น

รุ่นท่ี ระหว่างวันที่ ลถานที่ศึกษาอบรม หมายเหตุ

๓๔/เอ๔๖๓ ๖ - ๑๗ มกราคม ๒๔๖๓ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี



แบบ ๒

บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รุ่นท่ี ๓๕ / ๒๕๖๓ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น /มหาสารคาม /  ศรีสะเกษ/ สกลนคร และสุรินทร์ จังหวัดละ ๑๙ คน/รุ่น

รุ่นท่ี ระหว่างวันที่ สถานที่ศึกษาอบรม หมายเหตุ

๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี๓๕/ ๒๕๖๓

รุ่นท่ี ๓๙/ ๒๕๖๓ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินฮุ /  ขอนแก่น /ฃัยภูมิ /  มหาสารคาม /  สกลนคร /  สุรินทร์ และอุดรธานี จังหวัดละ ๕ คน/รุ่น 
จังหวัดนครราชสิมา /  บุรีรัมย์ /  ร้อยเอ็ด /ครีสะเกษ และอุบลราชธานี จังหวัดละ ๑๒ คน/รุ่น

รุ่นท่ี ระหว่างวันที่ .. สถานที่ศึกษาอบรม หมายเหตุ

๓๙/ ๒๕๖๓ ๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี



แบบ ๓

บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒( เ^ ๓ 
รุ่นท่ี ๓๖ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร /  ตาก /น่าน /  พะเยา และพิจิตร จังหวัดละ ๑0 คน/รุ่น 

* จังหวัดเชียงราย /เช ียงใหม่ และ นครสวรรค์ จังหวัดละ ๑๕ คน/รุ่น

รุ่นท่ี ระหว่างวันที่ สถานที่ศึกษาอบรม หมายเหตุ

๓๖/!อ๕๖๓ ๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

รุ่นท่ี ๔๐ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี/จันทบุรี/ฉะเซิงเหรา/ชลบุรี/ชัยนาท/ตราด/นครนายก//นนทบุรี/ปทุมธานี/ประจวบคีรีขันธ์ /  
ปราจีนบุรี และสระแก้ว จังหวัดละ ๗ คน/รุ่น 

* จังหวัดนครปฐม ๑๑ คน/รุ่น

รุ่นท่ี ระหว่างวันที่ สถานที่ศึกษาอบรม หมายเหตุ

๔๐/ ๒๕๖๓ ๒๐ “ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน



แบบ ๔

บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๙^๓
รุ่นท่ี ๓๗ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก/เพชรบูรณ์ /แพร่ /ลำปาง /ลำพูน /สุโขทัย /อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี จังหวัดละ ๑๑ คน/รุ่น 

* จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗ คน/ร่น

รุ่นท่ี ระหว่างวันที่ สถานที่ศึกษาอบรม หมายเหตุ

๓๗/ ๒๔๖๓ ๖ - ๑๗ มกราคม ๒๔๖๓ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รุ่นท่ี ๔๑ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เพชรบุรี/ระยอง/ราฃบุรี/ลพบุรี/สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/สระบุรี/สิงห์บุรี/ 
สุพรรณบุรีและอ่างทอง จังหวัดละ ๘ คน/รุ่น 

* จังหวัดสมุทรสงคราม ๗ คน/รุ่น

รุ่นท่ี ระหว่างวันที่ สถานที่ศึกษาอบรม หมายเหตุ

๔๑/ ๒๔๖๓ ๒0 - ๓๑ มกราคม ๒๔๖๓ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



แบบ ๕

บัญชีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รุ่นท่ี ๓๘ และรุ่นที่ ๔๒ ได้แก่ จังหวัดกระบี่/ชุมพร/ตรัง/นราธิวาส/ปีตตานี/พังงา/พัทลุง/ยะลา/สงขลา/สตูล และ สุราษฎร์ธานี จังหวัดละ ๗ คน/รุ่น
^  ฉ - ' ( I /  . . . . . . .  . . . . .  -  -  /  * .* จังหวัดนครศรัธรรมราข ๑๘ คน/ร่น

รุ่นท่ี ระหว่างวันที่ สถานที่ศึกษาอบรม หมายเหตุ

๓๘/ ๒๔๖๓ 
๔๒/ ๒๔๖๓

๖ - ๑๗ มกราคม ๒๔๖๓ 
๒0 - ๓๑ มกราคม ๒๔๖๓

ศนย์การเรียนร้และศึกษาอบรมภาคใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
ศนย์การเรียนร'และศึกษาอบรมภาคใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี



แบบ ๑/ ๑
รายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

รุ่นท ๓๔/ ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัด.........................................
รุ่นท่ี

ระหว่างวันที่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ โทรศัพท์มือถือ หมายเหตุ

๓๔/ ๒๕๖๓ ๑)
๖ - ๑๗ มกราคม ๒๔๖๓ ๒)

ๆลๆ

ลงข ื่อ ................................................................ ผู้รับรองข้อมูล
( ............................................................................................... )

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



แบบ ๒/®

รายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รุ่นท่ี ๓๕ และรุ่นที่ ๓๙/ ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
จังหวัด.........................................

รุ่นท่ี
ระหว่างวันที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ ตำบล อำเภอ โหรศัพท์มือถือ หมายเหตุ

๓๕/ ๒๕๖๓ ๑) — --
- - -  -

-- - ----  -
๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒)

ฯลฯ
๓๙/ ๒๕๖๓

๒0 - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๑)
๒)

ฯลฯ

— — ------------ -

ลงข ื่อ ................................................................ ผู้รับรองข้อมูล
( ...............................................................................................)

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



แบบ ๓/ ๑

รายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รุ่นท่ี ๓๖ และรุ่นที่ ๔๐/ ๒๕๖๓

ณ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน 
จังหวัด..........................................

รุ่นท่ี
ระหว่างวันที่

ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ โทรศัพท์มือถือ หมายเหตุ

๓๖/ ๒๕๖๓ ๑)
๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒)

ฯลฯ
๔๐/ ๒๕๖๓ ๑)

๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๒)
ฯลฯ

ลงซ ื่อ .................................................................ผู้รับรองข้อมูล
( ...............................................................................................)

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



แบบ ๔/ ๑

รายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รุ่นท่ี ๓๗ และรุ่นที่ ๔๑/ ๒๕๖๓

ณ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด....... ..................................

รุ่นท่ี
ระหว่างวันที่ ซ่ือ - สกุล

V
ตำแหน่ง หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ โทรศัพท์มือถือ หมายเหตุ

๓๗/ ๒๔๖๓ ๑)
- — - - - - -

๖ - ๑๗ มกราคม ๒๔๖๓ ๒)
ฯลฯ

๔๑/ ๒๔๖๓ ๑)
๒0 - ๓๑ มกราคม ๒๔๖๓ ๒)

— .........................................

ฯลฯ

ลงซ ื่อ.................................................................ผู้รับรองข้อมูล
( ............................................................................................... )

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



รายขื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรุมหลักสูตรกำนัน ผู้Iหญ่บ้าน 
รุ่นท่ี ๓๘'และรุ่นที่ (5าอ/๒๕๖๓

ณ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด....;....................................

แบบ ๕/ ๑

รุ่นท่ี
ระหว่างวันที่

ขื่อ - สกุล ตำแหน่ง- หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ โทรศัพท์มือถือ หมายเหตุ

๓๘/ ๒๕๖๓ ๑)
๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒)

ฯลฯ
๔๒/ ๒๕๖๓ ๑)

๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๒)
ฯลฯ

ลงซ ื่อ ................................................................ ผู้รับรองข้อมูล
( ................................ ..............................................................)

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



การเตรียมตัวเข้ารับการสืกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ฟ ้หญ ่บ ้าน วิทยาลัยการปกครอง

การรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด หมายเลขโทรศัพท์
โดยมีส่ิงท่ีต้องเตรียมมาระหว่างการอบรม ดังน้ี เบอรกลาง ๐-๒๔๗๗-๔๔๐๒ /  0-๒๔๗๗-๔๔๐๔ แล ะ ๐-๒๔๗๗-๔๔๒๙

๑. รูปถ่ายเคร่ืองแบบหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ น้ิว (ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีในวันรายงานตัว) อธิการวิทยาลัยการปกครอง ๐-๒๔๗๗-๒๖๐๘ ๐๘-๑๘๔๘-๗๖๗๒
๒. เคร่ืองแบบสีกากีคอพับแขนยาว สำนักอธิการ 0-๒๔๗๗-๔๙๒๑ เบอร์กลาง ต่อ ๑๐๑
๓. ขาย กางเกงขายาวสีดำหรือกรมท่า เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว อย่างน้อย ๒ ชุด ฝ่ายป่ระสานการผ้กอบรม ๐-๒๔๗๗-๔๔๐๖ เบอร์กลาง ต่อ ๑๒๒
๔. หญิง เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ัน กระโปรงสีดำหรือกรมท่าอย่างน้อย ๒ ชุด โรงเรืยนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ๐-๒๔๗๗-๒๓๓๖ เบอร์กลาง ต่อ ๔๐๑ - ๔๐๔
๔. รองเท้าหนังทุ้มส้น/ทุ้มข้อ สีดำ
๖. เนคไทวิทยาลัยการปกครอง (มีจำหน่ายท่ีร้านสโมสรวิทยาลัยการปกครอง/เจ้าหน้าท่ี) โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง เบอร์กลาง ต่อ ๔๐๑ - ๔๐๓๐-๒๔๗๗-๒๖๐๖
๗. ขาย กางเกงกีฬาขาส้ันสีขาวล้วน หญิง กางเกงวอร์มสีดำหรือกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว ศูนย์การเรียนรู้และ'ฝืกอบรมภาคเหนือ อ.น้านโฮ่ง จ.ลำพูน ผอ.มะลิ ๐๖-๓๙๐๑ ๒๔๖๑
๘. เส้ือกีฬาสีขาวล้วน แขนส้ัน มีปก อย่างน้อย ๒ ตัว ศูนย์การเรียนรู้และป็กอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เขียงใหม่ ผอ.พัสกาญจน์ ๐๖-๓๙๐๑ ๒๔๒๔
๙. รองเท้าผ้าใบ/ถุงเท้า สีขาวล้วน สำหรับเล่นกีฬาและทำกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้และ'ฝืกอบรมภาคใต้ อ.เมีองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ผอ.งเานีต ๐๖-๓๙๐๑ ๒๕๖๑
๑๐. ของใข้ส่วนตัวท่ีจำเป็น
หมายเหตุ สามารถเข้าพักค้างได้ล่วงหน้า ๑ คืนก่อนวันรายงานตัว
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การแต่งกาย

๑. วันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว
๒. วันอังคาร ถึง วันศุกร์ ฝ่ายประสานการ'ฝืกอบรม วิทยาลัยการปกครอง

ขาย แต่งกายเส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไท กางเกงขายาว สีดำหรือกรมท่า 
หญิง เส้ือเช้ิตแขนส้ันสีขาว กระโปรงสีดำหรือกรมท่า

ถนนรังสิต -นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐


