
ด่วนมาก
ท มท ๐๓๐๖.๓/ว ร) ๔1 กรมการปกครอง 

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐0
ฐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เร่ือง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑.แบบบัญชีรายซ่ือผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๕ ฉบับ

๒. เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยกรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแผนการศึกษาอบรมในห้วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ หลักสูตร
Vดงน

๑. หลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร จำนวน ๑ รุ่น รวม ๘๐ คน ระหว่างวันที่ 
๑-๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ เจ้าหน้าท่ีปกครอง 
หรือพนักงานราชการ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร

๒. หลักสูตรหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๘๐ คน
รุ่นที่ ๑/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ 
รุ่นที่ ๒/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้และ 

ปีกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง หรือพนักงานราชการ

๓. หลักส ูตรห ัวหน้ากล ุ่มงานทะเบ ียนและบ ัตร จำนวน ๑ รุ่น รวม ๘๐ คน ระหว่างวันที่ 
๒๒ เมษายน -  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง โดยคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร และเป็นผู้!ม่เคยเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอ

๔. หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๘๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้และปีกอบรม 
ภาคเหนือ อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

รุ่นที่ ๑/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน -  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๒/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ -  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

โดยคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเสมียนตราอำเภอ นักวิชาการเงินและบัญชี หรือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๕. หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๘๐ คน 

ณโรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
รุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
รุ่นที่ ๒/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

โดยคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง และเป็นผู้ไม่เคยเข้ารับการศึกษา 
อบรมในหลักสูตรนายอำเภอ

/กรมการปกครอง -..



-๒-

กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) จึงขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
ตามข้อ ๑ -  ๕ และต้องเป็นผู้ไม่เคยเข้ารับการศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตรดังกล่าว รุ่นละ ๑ คน ยกเว้น 
จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราซธานี รุ่นละ ๒ คน โดยให้เดินทางไปรายงานตัวในวันแรก 
ของการศึกษาอบรม ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เบิกจ่าย 
ณ สถานที่ศึกษาอบรม ทั้งนี้ ให้แจ้งรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมไปที่ วิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายประสาน 
การแกอบรม) อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี๑๒๑๑๐ หรือทาง'โทรสารหมายเลข๐๒๕๗๗๔๔๐๖ หรือทาง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (6-๓ลII) 00เวฝ็๒ป@^๓31(.60๓ ภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียด 
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นา*นี้วฒน รุ่งสาคร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง 
ฝ่ายประสานการแกอบรม 
โทร./โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๖



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑/ ๑
บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

หลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัด.....................................

ลำด ับท ี่ ระหว ่างว ัน ท ี่ ซ ื่อ สกุล ตำแหน ่ง อำเภอ หมายเลขโทรศ ัพท ์ หมายเหต ุ

๑ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

ลงซ่ือ
น .

. ผ ู้รับรองข้อมูล
1.)

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑/ ๒
บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นท่ี ๑ -  ๒ 
จังหวัด.................. ..................

รุ่นท ี่ ระหว ่างว ันท ี่ ข ื่อ สก ุล ตำแหน ่ง อำเภอ หมายเลขโทรศ ัพท ์ หมายเหต ุ

๑/ ๒๕๖๒ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

๒/ ๒๕๖๒ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลงซ ื่อ ...............................................ผู้รับรองข้อมูล
(............................................................1.)

ลงซ ื่อ ...............................................ผู้รับรองข้อมูล
(............................................................1.)

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัด.....................................

ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑/ ๓

ลำด ับท ี่ ระหว ่างว ัน ท ี่ ซื่อ สกุล ตำแหน ่ง อำเภอ หมายเลขโทรศ ัพท ์ หมายเหต ุ

๑ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลงซ ื่อ ...............................................ผู้รับรองข้อมูล
(....................................................1.)

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



ส์งท่ีส่งมาด้วย ๑/ ๔
บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

หลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นท่ี ๑ - ๒ 
จังหวัด.....................................

รุ่นท ี่ ระหว ่างว ัน ท ี่ ช ื่อ สกุล ต0าแหน ่ง อำเภอ หมายเลขโทรศ ัพท ์ หมายเหต ุ

๑/ ๒๕๖๒ ๒๒ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒/ ๒๕๖๒ ๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๘] ^ลงขอ ................................................ผู้รบรองข้อมูล
(............................................................1)

๘] ^ลงขอ ................................................ผู้รบรองข้อมูล
(............................................................1)

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



บัญชีรายซื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นท่ี ๑ - ๒

จังหวัด....................................

สิงท่ีส่งมาด้วย ๑/  ๕

รุ่นท ี่ ระหว ่างว ันท ี่ ข ื่อ สก ุล ตำแหน ่ง อำเภอ หมายเลขโทรศ ัพท ์ หมายเหต ุ

๑/ ๒๕๖๒ ๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒/ ๒๕๖๒ ๒๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลงซ ื่อ ...............................................ผู้รับรองข้อมูล
(........................................................1)

ลงซ ื่อ ...............................................ผู้รับรองข้อมูล
(........................................................1)

ตำแหน่ง จ่าจังหวัด



การเตรียมตัวเข้ารับการสืกษ'ไอบรม วิทยาลัยการปกครอง

การรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกำหนด 
โดยมีส่ิงท่ีต้องเตรียมมาระหว่างการอบรม ดังน้ี

๑. รูปถ่ายเครื่องแบบหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว (ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว) 
๒. เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
๓. ชาย กางเกงขายาวสีดำหรือกรมท่า เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว อย่างน้อย ๒ ชุด 
๔. หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น กระโปรงสิดำหรือกรมท่าอย่างน้อย ๒ ชุด 
๔. รองเท้าหนังหุ้มส้น/ทุ้มข้อ สีดำ
๖. เนคไทวิทยาลัยการปกครอง (มีจำหน่ายที่ร้านสโมสรวิทยาลัยการปกครอง/เจ้าหน้าที่)
๗. ขาย กางเกงกีฬาขาสั้นสีขาวล้วน หญิง กางเกงวอร้มสีดำหรือกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว
๘. เสื้อกีฬาสีขาวล้วน แขนสั้น มีปก อย่างน้อย ๒ ตัว
๙. รองเท้าผ้าใบ/ถุงเท้า สีขาวล้วน สำหรับเล่นกีฬาและทำกิจกรรม
๑๐. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

การแต่งกาย
๑. วันจันทร์ แต่งเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับแขนยาว 
๒. วันอังคาร ถึง วันศุกร์

ขาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไท กางเกงขายาว สีดำหรือกรมท่า 
หญิง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีดำหรือกรมท่า

ฝ่ายประสานการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง 
ถนนรังสิต -นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

หมายเลขโทรศัพท ์
เบอรกลาง 0-๒๔๗ ๗ -๔๔๐๒ /  ๐ -๒๔๗ ๗ -๔๔๐๔ และ ๐-๒๔๗๗-๔๔๒๙

อธิการวิทยาลัยการปกครอง ๐-๒๕๗๗-๒๖๐๘
รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๕ เบอร์กลาง ต่อ ๑๒๐
สำนักอธิการ ๐-๒๕๗๗-๕๙๒๑ เบอร์กลาง ต่อ ๑๐๑
ฝ่ายประสานการฝึกอบรม ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๖ เบอร์กลาง ต่อ ๑๒๒
โรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์กลาง ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๔
โรงเรียนนายอำเภอ ๐-๒๕๗๗-๑๐๐๔ เบอร์กลาง ต่อ ๓๐๑ - ๓๐๓
โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ๐-๒๕๗๗-๒๓๓๖ เบอร์กลาง ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๕
โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ๐-๒๕๗๗-๒๖๐๖ เบอร์กลาง ต่อ ๕๐๑ - ๕๐๓
โรงเรียนปลัดอำเภอ ๐-๒๕๗๗-๒๓๓๗ เบอร์กลาง ต่อ ๖๐๑ - ๖๐๘
สถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๑ เบอร์กลาง ต่อ ๕๐๕
ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม เบอร์กลาง ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๗
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน
ศูนย์การเรียนรู้และ'ฝึกอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เขียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้และ'ฝึกอบรมภาคใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
กองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ ๒ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

พผพ■ เลช0เวล.0ณ


