กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐0
^
เรือ่ ง

มกราคม ๒๕๖๒

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น รุน่ ที่ ๗๓ - ๗๖/ ๒๕๖๒

เรียน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง)
อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท ๐๓๐๖.๓/ว ๑๙๗๘๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑. บัญ ชีจำนวนผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม (บัญชี ก - ค) จำนวน ๓ ชุด
๒. บัญ ชีรายซือ่ ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม
จำนวน ๑ ชุด
ตามทีก่ รมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) ดำเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕;๖๒ โดยให้จ งั หวัด คัด เลือ กกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น เข้ารับ การศึก ษาอบรมไปแล้ว
จำนวน ๗๒ รุน่ นัน้
กรมการปกครอง (วิทยาลัยการปกครอง) กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
รุน่ ที่ ๗๓ - ๗๖/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวม ๔ รุน่ รุน่ ละ ๙๕; คน รวมทัง้ ลิน้ ๓๘๐ คน ดังนี้
๑. รุน
่ ที่ ๗๓/ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละปีกอบรมภาคเหนือ อำเภอบ้าน'โอ่ง จังหวัดลำพูน
๒. รุน่ ที่ ๗๔/เ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละปีกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๓. รุน
่ ที่ ๗๕^๒๕๖๒ ณศูนย์การเรียนรูแ้ ละปีกอบรมภาคใต้ อำ๓อเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. รุน่ ที่ ๗๖๒๕๖๒ ณกองร้อยปฏิบตั กิ าร่ฝก่ ที๒
่ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อ.ซะอำจ.เพชรบุรี
รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๑
ดังนัน้ เพือ่ ให้การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น เนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จงั หวัด
คัดเลือกกำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น เข้ารับการศึกษาอบรมตามทีก่ ำหนด แล้วส่งรายซือ่ ผูเ้ ข้ารับการอบรมตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๒
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (6-เาก8อ 00|ว81ล01@^๓311x๐๓ ใพัอทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕;๗๗ ๔๔๐๖ หรือส่งใปรษณีย์
ใปที่ หัวหน้ากลุม่ งานบริหารการปีกอบรม วิท ยาลัย การปกครอง อำเภอธัญ บุร ี จังหวัดปทุม ธานี ๑๒๑๑๐
ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์)
อธิการวิทยาลัยการปกครอง ปฏิบตั ริ าขการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
ฝ่ายประสานการปีกอบรม
โทร./โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
แบบ ก
บัญ ชีจำนวนผู้เข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสูต รกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๗๓ - ๗๖/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สำหรับจังหวัด ดังต่อไปนี้ กระบี่/กาญจนบุร ี/กำแพงเพชร/จัน ทบุร ี/ฉะเชิง เทรา/ขลบุร ี/ชัย นาท/ชุม พร/ตรัง /ตราด/ตาก/นครนายก/นครปฐม/นครพนม/
นนทบุรี/นราธิวาส/น่าน/บึงกาฬ/ปทุมธานี/ประจวบคีรีขันธ์/ปราจีนบุรี/ปัตตานี/พะเยา/พังงา/พัทลุง/พิจิตร/พิษณุโลก/เพชรบุรี/แพร่/มุกดาหาร/แม่ฮ่องสอน/
ยโสธร/ยะลา/ระยอง/ราชบุร ี/ลพบุร ี/สำปาง/ลำพูน /เลย/สงขลา/สตูล /สมุท รปราการ/สมุท รสงคราม/สมุท รสาคร/สระแก้ว /สระบุร ี/สิง ห์บ ุร ี/สุโ ชทัย /
สุพ รรณบุร ี/หนองคาย/หนองบัว สำภู/อ่างทอง/อำนาจเจริญ /อุต รดิต กํ/และอุท ัย ธานี รวมทั้งสิ้น ๕๕ จังหวัด
" โก * *

๗๓/ ๒๕๖๒
๗๔/ ๒๕๖๒
๗๕/ ๒๕๖๒
๗๖/ ๒๕๖๒

จำนวนผู้อบรม
(คน/รุ่น )
๑
๑
๑
๑

ระหว่างวันที่
๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๑ ๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์

สถานที่ศึกษาอบรม
๒๕๖๒ ศูน ย์การเรียนรูแ้ ละศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน
๒๕๖๒ ศูนย์การเรียนรูแ้ ละศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๒๕๖๒ ศูน ย์การเรียนรูแ้ ละศึกษาอบรมภาคใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
๒๕๖๒ กองร้อยปฏิบตั กิ ารปีกที่ ๒ กองบัญ ชาการกองอาสารักษาดินแดน อ.ซะอำ จ.เพชรบุรี

หมายเหตุ
*

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
แบบ ข
บัญ ฃีจำนวนผู้เข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสูต รกำนัน ผู้ใหญ่บ ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๗๓ - ๗๖/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
สำหรับจังหวัดดังต่อ.ไปนี้ กาฬสิน ลุ/ขอนแก่น /ชัย ภูม ิ/เชีย งราย/เชีย งใหม่/นครศรีธ รรมราช/นครสวรรค์/พระนครศรีอ ยุธ ยา/
เพชรบูร ณ์/มหาสารคาม/ร้อ ยเอ็ด /ศรีส ะเกษ/สกลนคร/สุร าษฎร์ธ านี/สุร ิน ทร์/อุด รธานี และอุบ ลราชธานี รวม ๑๗ จังหวัด
รุ่นที่
๗๓/ ๒๕๖๒
๗๔/ ๒๔๖๒
๗๔/ ๒๔๖๒
๗๖/ ๒๔๖๒

จำนวนผู้อบรม
(คน/รุ่น )
๒
๒
๒
๒

ระหวำงวันที่
๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๑ ๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์

สถานที่ศึกษาอบรม
๒๕๖๒ ศูน ย์การเรียนรูแ้ ละศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน
๒๕๖๒ ศูน ย์การเรียนรูแ้ ละศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๒๕๖๒ ศูน ย์การเรียนรูแ้ ละศึกษาอบรมภาคใต้ อ.เมืองๆ จ.สุราษฎร์ธานี
๒๕๖๒ กองร้อยปฏิบตั กิ ารปีกที่ ๒ กองบัญ ชาการกองอาสารักษาดินแดน อ.ข่ะอำ จ.เพชรบุรี

หมายเหตุ

*

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
แบบ ค
บัญ ชีจำนวนผู้เข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสูต รกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๗๓ - ๗๖/ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์
รุ่นที่
๗๓/ ๒๔๖๒
๗๔/ ๒๔๖๒
๗๔/ ๒๔๖๒
๗๖/ ๒๔๖๒

จำนวนผู้อบรม
(คน/รุ่น )
๓
๓
๓
๓

ระหว่างวันที่
๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๑ ๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์
๑๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์

สถานที่ศึกษาอบรม
๒๕๖๒ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน
๒๕๖๒ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
๒๕๖๒ ศูนย์การเรียนรู้และศึกษาอบรมภาคใต้ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
๒๕๖๒ กองร้อยปฏิบัติการปีกที่ ๒ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อ.ซะอำ: จ.เพชรบุรี

หมายเหตุ

นัญ ฃีรายซื่อผู้เข้ารับการแกอบรม
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๓ - ๗๖/ ๒๕๖๒
จังหวัด.......................................
ซื่อ -สกุล

รุ่นที่

ตำแหน่ง

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

โทรศัพท์มือถือ

ระยะเวลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สถานที่อบรม/รายงานตัว

๗๓/ ๒ ๕ ๖๒
๗๔/ ๒ ๕ ๖๒

*

/ ........................

๗ ๖ / ๒ ๕ ๖๒

หมายเหตุ ๑. สามารถพักด้างก่อนวัน รายงานตัวล่วงหน้าได้ ๑ วัน ณ สถานที่แกอบรม
๒. ให้ร ายงานตัว ในวัน แรกของการแกอบรมช่ว งเวลา 0๘ .00 - ๐๙.๐0 น.

ลงซื่อ ................................................................. ผูร้ บั รองข้อมูล
(........................................................................ )
ตำแหน่ง จ่าจังหวัด

