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๓. เม่ือดําเนินการตามขอ ๑ และขอ ๒ เรียบรอยแลว ใหดําเนินการชําระเงนิคาลงทะเบียน 

จํานวน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นส่ีพันบาทถวน) ส่ังจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่น” โดยนําแบบฟอรมใบแจงการชําระเงิน ตามข้ันตอนการพิมพใบชําระเงิน ส่ิงท่ีสงมาดวย ๓  

ไปชําระเงินคาลงทะเบียนไดที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ภายในวันจันทรท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ใหกับผูชําระเงินคาลงทะเบียน  
ซึ่งเอกสารดังกลาวสามารถใชแทนใบเสร็จรับเงินไดโดยไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว ตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔ 
ทั้งนี้ ใหผูเขารับการฝกอบรมนําสําเนาหลักฐานการชําระเงินดังกลาวมาแสดงเปนหลักฐานใหกับเจาหนาที่
โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย 

๔. ใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามสิ่งที่สงมาดวย ๕ เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับการไปเขารับการฝกอบรม และใหเดินทางไปรายงานตัวพรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง ๘ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตยที ่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แตงกายชุดนักศึกษา หากมีขอสงสัยสามารถติดตอ

สอบถามไดท่ี นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล เจาหนาท่ีประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๖   
และสามารถตรวจสอบขอมลูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ ไดที่ www.lpdi.go.th  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                  ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

                                                                    (นายศศิน  พัฒนภิรมย) 
                      ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ิน ปฏิบตัิราชการแทน 
                        อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กลุมงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  
นางสาวชนัดดา ทิศนกุุล โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๖   
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส saraban@dla.go.th 

QR CODE กลุม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภยั รุนท่ี 9 

 



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ณัษฐพงษ ใบบัว นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 นาย เชาววรรธน ไชยมงคล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หนองเปด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

3 จาอากาศตรี อุทัยทิตย ดงบัง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร

4 นาย ดนัย บัวบุตร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ธํามรงค เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

5 นาย ศรัณย ชัชวาลยวงศ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. คลองหลวงแพง เมืองฉะเชงิเทรา ฉะเชิงเทรา

6 นาย ทวีโชค เปาเปยมทรัพย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บางแกว เมืองฉะเชงิเทรา ฉะเชิงเทรา

7 นาย ศุภฤกษ โคตรทอง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. กุฏโงง พนัสนิคม ชลบุรี

8 นาย รัชวุฒิ ถนอมศลิป นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

9 นาย นิรุธ สุขเกษม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. โนนสะอาด คอนสวรรค ชัยภูมิ

10 จาเอก ณัฐปคัลภ โนนแวง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บานโสก คอนสวรรค ชัยภูมิ

11 จาสิบเอก เชิดชัย  แตงแดน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

12 พันจาโท ทองชัย หาญแรง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บุงคลา เมอืงชัยภูมิ ชัยภูมิ

13 สิบเอก ณัฐดนัย จันทรพิทาร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ทุงระยะ สวี ชุมพร

14 นาย วัชชิระ ลาพิงค นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย

15 สิบเอก พูนศกัดิ์ ไชยวงค นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม

16 สิบโท เกตุศักดิ์ดา คํามาเรือน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ ทต. ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

17 นาย เกียรติศักดิ์ หงษประสิทธิ์ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม

18 นาย ภาณุพงศ ปวงคํา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

19 นาย เอกชัย ระดม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ ทต. แมปูคา สันกําแพง เชียงใหม

20 นาย นเรศ โนชัย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ ทต. หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม

21 สิบเอก ชีวานนท หนอชาย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. แมกา สันปาตอง เชียงใหม

22 จาเอก อดิศักดิ์ ศลิาขวา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม

23 จาเอก เศรษฐพงศ สรรเสริญ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เทพนิมิต เขาสมิง ตราด

24 จาเอก วัชระ เรืองนาม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ดานชุมพล บอไร ตราด

25 นาย ศุภชัย กระตายทอง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. แมหละ ทาสองยาง ตาก

26 สิบเอก สุทัศน มากศรี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ชองแมว ลําทะเมนชัย นครราชสีมา

27 จาเอก เมษา คนซื่อ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา

28 จาสิบเอก สุชาติ หิรัญสุข นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช

29 สิบเอก อภิชัย กรรมโชติ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช

หลักสูตร: นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9 (รหัสหลักสูตร: 020000000001100009)

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน ถึง วันศุกรท่ี 15 กรกฎาคม 2565

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9 (รหัสหลักสูตร: 020000000001100009)

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน ถึง วันศุกรท่ี 15 กรกฎาคม 2565

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

30 นาย อภิชัย คุโม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ อบต. สุขสําราญ ตากฟา นครสวรรค

31 นาย ภาณุวัฒน เมาทับ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค

32 จาสิบเอก รัตนกร อุปจักร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. บอเกลือใต บอเกลือ นาน

33 นาย มนูญ กันฟอง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทม. นาน เมืองนาน นาน

34 จาสิบโท เกรียงศักดิ์ คะใจ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. สะเนียน เมืองนาน นาน

35 สิบเอก พงษ ปะละสี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ อบต. นาไรหลวง สองแคว นาน

36 พันจาเอก สราวุฒิ ตะเวียงนาน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ทาสะอาด เซกา บึงกาฬ

37 นาย กิตติภัค ดานขุนทด นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ

38 สิบเอก ขจรศักดิ์ ทองลาด นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

39 นาย ศราวุฒิ จําประโคน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เขาดินเหนือ บานกรวด บุรีรัมย

40 จาสิบเอก เพชรัตน สมบัติมี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ ทต. บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

41 นาย เอกชัย ธานี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

42 นาย วรพล สีนวล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

43 นาย นิรันดร ประยูรวงษ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. อาวนอย เมืองประจวบคีรขีันธ ประจวบคีรีขันธ

44 นาย จรัญ สุรพรรณ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. นนทรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

45 จาเอก กิตติศักดิ์ บุญกลิ่น นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี

46 พันจาเอก ชัยวิรัช คงโคกแฝก นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี

47 พันจาอากาศเอก เจษฎา จูเซยีน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

48 จาเอก วีระยุทธ พาผล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

49 นาย สุรชัย ชาญเดช นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

50 นาย อมรศิลป เทพกํ่า นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ไผชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

51 นาย ปริญญา ฤทธิศักดิ์ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตตานี

52 นาย พิชิต แสงศรจีันทร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. อางทอง เชียงคาํ พะเยา

53 นาย ณัฐศาสตร ชอดอกไม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. วังจันทร แกงกระจาน เพชรบุรี

54 พันจาอากาศโท อนุรักษ เมืองเล็ก นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบุรี

55 นาย ประยูร พุทธพึ่ง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบุรี

56 นาย โกสินทร เพชรไทยพงศ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

57 จาสิบเอก บุญสง แสนมี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หวยแอง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

58 นาย โกเมน บุญปก นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9 (รหัสหลักสูตร: 020000000001100009)

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน ถึง วันศุกรท่ี 15 กรกฎาคม 2565

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

59 สิบเอก วีรยุทธ โพธิ์ศรี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. โพนงาม กุดชุม ยโสธร

60 จาสิบโท วุฒิไกร ออนละมุล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. กระจาย ปาติ้ว ยโสธร

61 จาสิบโท กําแหง เทพมณี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. โคกนาโก ปาติ้ว ยโสธร

62 จาสิบเอก พงษศกัดิ์ วงษศรีแกว นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร

63 นาย พรชัย เนตรถาวร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. เดิด เมืองยโสธร ยโสธร

64 จาสิบเอก ณัฐพล คัมภทวี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร

65 สิบเอก พุทธิพงษ รักบุญ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร

66 จาอากาศเอก พิริยพงศ สิงหรา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร

67 นาย ชุมพล สรอยจักร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร

68 นาย อภิสิทธ์ิ ยางหาด นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ อบต. กาบัง กาบัง ยะลา

69 นาย สุธี ปอกเพชร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ทุงทอง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

70 จาเอก กองหลา พลสุวรรณ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

71 นาย ปริชาพล มวงมนตรี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เมืองทุง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

72 สิบเอก สุทัศน สัจจา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

73 พันจาอากาศเอก ศิริพงศ พูลทรัพย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

74 นาย หิรัญ ออนมะลัง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ อบต. พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง

75 สิบเอก สงา จันทร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. แกมอน จอมบึง ราชบุรี

76 นาย สยาม หาญกลา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน

77 นาย วิเชียร บัวละคร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ปาไผ ลี้ ลําพูน

78 นาย ภูเบศร บุญมา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ศรีวิชัย ลี้ ลําพูน

79 นาย สุทธิพงษ จันทรปตุ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. น้ําสวย เมืองเลย เลย

80 นาย ณัชพล สืบเหลา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

81 จาเอก เชิญ ขุนธิวงศ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

82 สิบเอก ณัฐรัฐ คาํเหงา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ดองกําเม็ด ขุขันธ ศรีสะเกษ

83 จาเอก สาคร สมบัติหอม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. โสน ขุขันธ ศรีสะเกษ

84 พันจาเอก สมัย ปรือปรัง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ตะเคียนราม ภูสิงห ศรีสะเกษ

85 นาย ธนวัฒน ย่ิงดี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เมืองหลวง หวยทับทัน ศรีสะเกษ

86 พันจาเอก ดิฐพงษ อันทราศรี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

87 นาย ชาญชัย บุญประเสริฐ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

88 นาย พรเทพ แสงรําไพ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

89 จาเอก ณรงฤทธิ์ แฉบาง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแกว

90 พันจาเอก พยุงศกัดิ์ โสพิน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. โคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว

91 พันจาเอก แดนชัย ฆองคํากล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

92 จาสิบเอก กรกต วุฒิ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ ทม. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

93 จาเอก ธีระยุทธ คาํบาล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว

94 จาเอก กมล จันทราเทพ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. วังใหม วังสมบูรณ สระแกว

95 จาเอก ปรัชย วิสียา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว

96 นาย เพ็ชร เก๋ียวคํา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย

97 นางสาว หทัยชนก พอคา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ยานยาว สามชุก สุพรรณบุรี

98 นาย คมสัน พันธุเสือ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ อบต. พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี

99 นาย ทวีศักดิ์ เมืองฤกษ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรธานี

100 นาย เฉลิมพล เมืองนอย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี

101 จาเอก เข็มชาติ ประชุมฉลาด นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บานไทร ปราสาท สุรินทร

102 นาย ปรัชญา สืบภา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. เฝาไร เฝาไร หนองคาย

103 นาย ภาณุพันธุ ศิลากุล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

104 นาย วิทยา เมาะราษี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ อบต. นาคําไฮ เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

105 สิบเอก สุรพงค ศรสีุธรรม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เมืองใหม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

106 นาย โชติทิวัตถ อุนทวง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญการ อบต. ดอนเมย เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

107 นาย ธีรวัฒน วงมะลิ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. นาวัง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

108 นาย ธนพล โคนพันธ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. เค็งใหญ หัวตะพาน อํานาจเจริญ

109 จาเอก อัครวัฒน เหลาฝาย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. กุดคา ทุงฝน อุดรธานี

110 จาเอก บัณฑติ บรรดาศักดิ์ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หายโศก บานผือ อุดรธานี

111 พันจาอากาศเอก สถาพร สถาพร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี

112 นาย พรชัย บุญประสม นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทม. วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรมอนามัย 

(ประเมินตนเอง ไมตองนําสง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจากภูมิลําเนาเพื่อ
เขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง กอน

การเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวันรายงานตัว 

พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซนีปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของอาคาร 
โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 องศาเซล
เชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขา

มาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาตผูอํานวยการโครงการอยางเปน
ลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีฝาฝน

ระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
  - วันรายงานตัวเพ่ือเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

    ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดํา 
    หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา/รองเทาคทัชูสดีํา 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสกีรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 
 

 



 

หลักสูตรนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

**********************************
 

๑.  ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและ
หลักสูตรนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดํารงตําแหนงนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน
การคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภท
วิชาการใหดํารงตําแหนงท่ีสงูขึ้น โดย
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรม

 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสู
ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นท่ีดํารงตําแหนง
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถป
มีประสิทธิภาพ 
3.  วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทกัษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
      นาํความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่น
      ทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเห
3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม
      มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคณุธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
      ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต

 

 

  

หลักสตูรนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประเภทวิชาการระดบัปฏิบตัิการ/ระดับชํานาญการ
 

********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรม
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

ดํารงตําแหนงนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตองไดรับการฝกอบรมและพัฒนาเมื่อเขาสูตําแหนง
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นไดกําหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
การคัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภท

โดยกาํหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินที่มีคุณสมบัตเิพื่อเล่ือนหรือ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมภาคบังคับที่ ก.กลาง กําหนด

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสตูรนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยาง

เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและ
นาํความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่น
ทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม
มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสาํนึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

ระดับชํานาญการ) 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่

ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรม
เปนหลักสูตรภาคบังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินผู

และพัฒนาเมื่อเขาสูตําแหนง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภท
นที่มีคุณสมบัติเพื่อเล่ือนหรือ

กลาง กําหนด 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่
น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใชสําหรับ
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน  
ฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยาง 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกบัการดํารงตําแหนง 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและสามารถ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมจีิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบตัิตน และการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
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4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  
 4.1 ดํารงตําแหนงนกัปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดบัปฏิบัติการ – ชํานาญการ 
 4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 

5.  รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 
 5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  27 วัน ดังนี้ 

- พิธีเปด - ปด    1 วัน 
 - ศึกษาในหองเรยีน   20 วัน 
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่   2 วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง  3 วัน 
 - ปจฉิมนิเทศ (พิธีเปด)  1 วัน 

 
 5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 4 หมวด 39 วิชา 120 ชั่วโมง ดังนี้ 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 
๑ 
๒ 
๓ 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม 

11 
22 
6 

33 
69 
18 

รวม 39 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพ้ืนฐานทั่วไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรตองรูเพ่ือเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาท่ี ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมดิ              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
8) ความรูเก่ียวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทาํงานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 

10) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง 
11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 22 วิชา 69 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนง                   

และสายงานนักปองกันและบรรเทาสาธารรภัย เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมอือาชีพ 
1) ความรูเก่ียวกับการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    3 ชั่วโมง 
2) ระเบียบกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    3 ชั่วโมง 
3) การใชวิทยุสื่อสารของทางราชการ (แบงกลุมฝก)                  ๓ ชั่วโมง 
๘) ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS)          ๓ ชั่วโมง   
5) ระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉิน(Emergence Medical System:EMss)   3 ชั่วโมง 
๗) การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย              ๓ ชั่วโมง 
6) การจัดการและปองกันอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลม           ๓ ชั่วโมง 
8) ฝกปฏิบัติการดับเพลิงข้ันตนและการปองกันและระงับอัคคีภัย (แบงกลุมฝก)     3 ชั่วโมง 
9) ฝกปฏิบัติการเคลื่อนยายและชวยเหลือผูประสบภัยจากอัคคีภัย  (แบงกลุมฝก)     3 ชั่วโมง 
10) การปองกันเชิงรกุกอนเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ     3 ชั่วโมง 
11) การสาํรวจแหลงน้ํา เสนทางจราจรแหลงชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลในการปองกันระบบอัคคีภัย 3 ชั่วโมง 
12) ฝกปฏิบัติการกูภัย (แบงกลุมฝก 5 ฐาน)      6 ชั่วโมง 
13) ระเบียบกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย       ๓ ชั่วโมง 
๑4) การปองกันอุบัติเหตุทางถนนและการต้ังจุดตรวจแรกการเรียกสัญญาณจราจร  3 ชั่วโมง 
๑5) มลพษิทางเสียงและการสั่นสะเทือนและการจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ  3 ชั่วโมง 
16) การตรวจสอบวิเคราะหสาเหตุการเกิดสาธารณภัยเพื่อสรุปสาเหตุและการจัดทํารายงาน  3 ชั่วโมง 
17) การใหบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน หนวยงาน 
       หรือองคกรภายนอกตางๆ 
18) การประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน    3 ชั่วโมง 
19) ความรูจิตอาสาพระทาน 904 (การจัดตั้งโรงครวัพระทาน)      3 ชั่วโมง 
20) ความรูตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                ๓ ชั่วโมง 
21) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง      3 ชั่วโมง 
22) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และระเบยีบ มท.วาดวยหนวยอาสาสมัคร 
      ปองกันภัยฝายพลเรอืน พ.ศ. 2547       3 ชั่วโมง 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบรกิารสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาท่ี                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การดาํเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
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9) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่ม คุณภาพชีวิต     
 3 ชั่วโมง 
10) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน       3 ชั่วโมง 
11) กระบวนการคิดเชิงระบบ        3 ชั่วโมง 
12) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 

                                                                                 

6.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 

 ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) ทน.รังสิต       

 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. 

 ศูนย CCTV สํานักงานตาํรวจฯ 

 พัทยา จ.ชลบุร ี

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 หัวขออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

7.  วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานท่ีจริง 

 
8.  การประเมินผลการฝกอบรม  
         การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบดวย  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การนาํเสนองานวิชาการ  
- การจัดทํารายงานกลุม 
- การจัดทํารายงานสวนบุคคล  
- การทดสอบประเมนิความความรู 
ภาคพฤติกรรม 50 คะแนน ประกอบดวย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
- การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
    (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  

         - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชา            
และระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 

  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวก
ของผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 
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9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน
ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรมมา
ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มจีิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

********************* 
  

 
 
 

 
 

 
 



สัปดาหท่ี  ๑

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.
วันอาทิตย

ลงทะเบียนรายงานตัว ปฐมนิเทศ/โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

วันจันทร ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง ทดสอบทางวิชาการ
กอนเขาโปรแกรม สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กม.สถ.

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

และกิจกรรมนันทนาการ ตามกฎหมายกระจายอํานาจ  และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง กพส.สถ. กพส.สถ.

วันพุธที่ การพัฒนาสุขภาพ การบริหารงานบุคคล  ความกาวหนา กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

และกิจกรรมนันทนาการ และสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ เลือกกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง สน.บถ.สถ. กม.สถ.

วันพฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ

และกิจกรรมนันทนาการ ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง อ.บุญชวย  แสงตะวัน สน.บถ.สถ. กิจกรรมนักศึกษา

วันศุกร การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิม การสื่อสารยุคดิจิทัล

และสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อําพร สวัสดิยากร อ.เดชรัตน  ไตรโภค

วันเสาร

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง



สัปดาหท่ี  ๒

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันจันทร การพัฒนาสุขภาพ จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา ความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการปองกัน

และกิจกรรมนันทนาการ ของเศรษฐกิจพอเพียง และบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง สํานักพระราชวัง ปภ.

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ ระเบียบกฎหมายวาดวยการปองกัน การใชวิทยุสื่อสารของทางราชการ         

และกิจกรรมนันทนาการ และบรรเทาสาธารณะภัย (แบงกลุมฝก) กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง ปภ. สตช. (๒ ทาน)

วันพุธที่ การพัฒนาสุขภาพ ระบบบัญชาการเหตุการณ ระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉิน         

และกิจกรรมนันทนาการ (Incident Command System:ICS) (Emergence Medical System:EMss) กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง วปภ.เขต ๑ ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร ฯ

วันพฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย การจัดการและปองกันอุทกภัย

และกิจกรรมนันทนาการ  วาตภัยและดินโคลนถลม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง ปภ. ปภ.

วันศุกร ฝกปฏิบัติการกูภัย ฝกปฏิบัติการกูภัย

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ปภ. (แบงกลุมฝก ๕ ฐาน) ปภ. (แบงกลุมฝก ๕ ฐาน)

วันเสาร ฝกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นตนการปองกัน ฝกปฏิบัติการเคล่ือนยายและ

และระงับอัคคีภัย ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ปภ. (แบงกลุมฝก) ปภ. (แบงกลุมฝก)

วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น



สัปดาหท่ี  3

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันจันทร การพัฒนาสุขภาพ การสํารวจแหลงน้ํา เสนทางจราจรแหลงชุมชน ระเบียบกฎหมายวาดวยการสงเคราะห     การปองกันเชิงรกุกอนเกิดอัคคีภัย 

และกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปองกันระบบอัคคีภัย และชวยเหลือผูประสบภัย และภัยพิบัติอื่นๆ   กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง ปภ. ปภ. ปภ.

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ การปองกันอุบัติเหตุทางถนนและ มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือนและ         

และกิจกรรมนันทนาการ การต้ังจุดตรวจแรกการเรียกสัญญาณจราจร การจัดการคณุภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง สตช. สส.จ.

วันพุธที่ การพัฒนาสุขภาพ การตรวจสอบวิเคราะหสาเหตุการเกิดสาธารณภัย  การใหบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย         

และกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือสรุปสาเหตุและการจัดทํารายงาน แกประชาชน หนวยงาน หรือองคกรภายนอกตางๆ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง ปภ. ปภ.

วันพฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ การประสานการทํางานรวมกันทั้งภายใน ความรูจิตอาสาพระทาน 904 

และกิจกรรมนันทนาการ และภายนอกทีมงาน (การจัดตั้งโรงครัวพระทาน) กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง ดร.จินตนา  ติยะรังสีนุกูล ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทาน

วันศุกร กลยุทธการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

และพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท. ตบ.

วันเสาร
การประเมินผลและการสรางตัวชี้วัดในการทํางาน

การจัดทําภาพหรือกราฟกเพ่ือการสื่อสาร 

(Infographics) เบื้องตน ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

กพร.สถ. อ.เดชรัตน  ไตรโภค

วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น



สัปดาหท่ี  4

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันจันทร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันอังคาร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันพุธที่ การพัฒนาสุขภาพ กระบวนการคดิเชิงระบบ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

และกิจกรรมนันทนาการ วัดผลและประเมินผลทางวชิาการ กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง นพ.ยุทธนา  ภาระนันท อ.นิเวศน  กัณไทยราษฎร

วันพฤหัสบดี ทดสอบสมรรถภาพรางกาย การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน

กอนออกจากโปรแกรม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อ.อุเทน  มูลผดุง อ.สมชาย  ประภาสโนบล พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ  จุลเกียรติ
วันศุกร วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่

พิธีปดการศึกษาอบรม
วิทยากรทองถิ่นที่มีประสบการณ

พักรับประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

***ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง




