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กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕๖๐

เรือง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย เอกสารการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการปกครอง ได้กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราจังหวัด ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
ให้ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ รุ่น รวม ๗๖ คน ระยะเวลาการศึกษาอบรม ๑๒ วัน 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันท่ี๒๒พฤษภาคม-๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยให้แจ้งผู้ดำรงตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัด 
เดินทางไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในวันจันทร์ที่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง สำหรับค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางให้เบิกจ่าย ณ สถานท่ีศึกษาอบรม

ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดล่งรายช่ือผู้เข้ารับ 
การศึกษาอบรมไปท่ี วิทยาลัยการปกครอง'(ฝ่ายประสานการแกอบรม) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ 
หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๔๔๐๖ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) DopaiadogmaiLcom 
ภายในวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณภพ เหลืองไพโรจ}!)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแหใ! 

อธิบดีกรมการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง
โทร./โทรสาร ๐-๒๕๗๗-๔๔๐๖



การเตรียมตัวเข้ารับการสืกษาอบรม ณ วิทยาลัยการปกครอง

Vnรรายงานต ัว ตามว ัน  เวลา และสถาน ท ี่ท ี่ก ำห น ด หมายเลขโทรศัพท์
โด ย ม ีส ิ่งVIต ้อ งเต ร ีย ม ม าระห ว ่างก ารอบ รม  ด ังน ี้ เบอรกลาง ๐-๒๔๗๗-๔๔๐๒ /  ๐-๒๔๗๗-๔๔๐๔ และ 10-๒(รน๗๗-๔๔๒๙

๑. ร ูปถ ่ายเครื่องแบบหน ้าตรงไม ่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว (ย ื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว) อธ ิการวิทยาลัยการปกครอง ๐-๒๔๗๗-๒๖๐๘

๒. เครื่องแบบสีกาก ีคอพ ับแขนยาว รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ๐-๒๔๗๗-๔๔๐๔ เบอร์กลาง ต่อ ๑๒๐

๓. ขาย กางเกงขายาวสีดำหรือกรมท่า เส ื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว อย่างน้อย ๒ ชุด สำนักอธการ ๐-๒(£๗๗-๔๙1อ๑ เบอร์กลาง ต่อ ๑๐๑
๔. หณิง เสื้อเช ิ้ตสีขาวแขนสั้น กระโปรงส ีดำหรือกรมท ่าอย ่างน ้อย ๒ ซด

ฝ ่ายประสานการฝ ึกอบรม ๐-๒๔๗๗-๔๔๐๖ เบอรกลาง ต่อ ๑๒๒ - ๑๒๓<บ่ <1
๔. รองเท ้าหน ังท ุ้มส ้น/ท ุ้มข ้อ สีดำ

๖. เนคไทวิทยาลัยการปกครอง (ม ีจำหน ่ายท ีร่ ้านสโมสรวิทยาลัยการปกครอง)
โรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์กลาง ต่อ ๒๒๑ - ๒๒๔

๗. ชาย กางเกงกีฬาขาสั้นสีขาวล้วน หญิง กางเกงวอร์มส ีดำหร ือกรมท ่า อย่างน้อย ๒ ตัว โรงเรียนนายอำเภอ ๐-๒๕๗๗-๑๐๐๔ เบอรกลาง ต่อ ๓๐๑ - ๓๐๓

๘. เส ื้อก ีฬาสีขาวล้วน แขนสั้น ม ีปก อย่างน้อย ๒ ตัว โรงเร ียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ๐-๒๔๗๗-๒๓๓๖ เบอร ์กลางต ่อ  ๔ ๐ ๑ -  ๔ ๐๔

๙. รองเท้าผ ้าใบ/ถุงเท ้า ส ีขาวล้วน สำหรับเล ่นก ีฬาและทำก ิจกรรม โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ๐-๒๔๗๗-๒๖๐๖ เบอร์กลาง ต่อ ๔๐๑  - ๔๐๓
๑๐. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น โรงเร ียนปลัดอำเภอ ๐-๒๔๗๗-๒๓๓๗ เบอร์กลาง ต่อ ๖๐๑  - ๖๐๘

การแต่งกาย
สถาบันพัฒนาวิชาช ีพการทะเบ ียน ๐-๒๔๗๗-๔๔๐๑ เบอร์กลาง ต่อ ๔ ๐๔

ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
๑. วันจ ันทร์ แต ่งเคร ื่องแบบปกติส ิกาก ีคอพ ับแขนยาว

เบอร์กลาง ต่อ ๒๑๑ - ๒๑๗

๒. วันอังคาร ถึง วันศ ุกร์ ศ ูนย ์การเร ียนรู้และฝ ึกอบรมภาคเหน ือ อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน ๐-๔๓๙ ๘-๐๔๐๐

ชาย แต่งกายเสื้อเช ิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไท กางเกงขายาว ส ีดำหรือกรมท่า ศ ูนย ์การเร ียนรู้และฝ ึกอบรมภาคเหน ือ อ.ดอยสะเก ็ด จ.เชียงใหม่ ๐-๔๓๒๙-๑๐๔๒

หญิง เส ื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงส ืดำหรือกรมท ่า ศ ูนย ์การเร ียนรู้และฝ ึกอบรมภาคกลาง อ.เม ืองลพบ ุร ี จ.ลพบุร ี ๐-๓๖๔๙-๙๐๙๐

ศ ูนย ์การเร ียนรู้และฝ ึกอบรมภาคใต ้ อ.เม ืองส ุราษฎร์ธาน ี จ.ส ุราษฎร์ธานี ๐๘-๑๗๓๔-๘๓๔๐

ฝ่ายประสานการ'ฝ ึกอบรม ว ิทยาล ัยการปกครอง
w w w .ia d o p a .o rq

(ธนภรณ์)

ถนนรังสิต -นครนายก อ.ธัญบ ุร ี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

http://www.iadopa.orq

