




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 สิบโท ภาณุวัฒน กวางขวาง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

2 นาย อาวุทธ ทองนุม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี

3 จาเอก มารุต ดอกมะลิปา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี

4 จาสิบเอก อธิชัย ยอดไม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รองคํา กาฬสินธุ

5 นาย สัญญา คําบรรลือ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. ปากดง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

6 นาย วิชาญ ชํานาญไพร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ในเมือง บานไผ ขอนแกน

7 จาสิบโท สาธิต บุญหนุน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

8 จาเอก สมฤกษ น้ําฟา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. เกล็ดแกว สัตหีบ ชลบุรี

9 จาเอก สุรัติ  แกวกัญญาติ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

10 นาย องอาจ เรืองภักดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

11 จาเอก เอก แตงเอ่ียม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. บางเสร สัตหีบ ชลบุรี

12 นาย ณัฐพงษ จารุขจรรัตน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ปรกฟา เกาะจันทร ชลบุรี

13 พันจาเอก สุทธิเดช สุปะทัง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน เมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

14 นาย ไชยวิทย สายเบาะ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน เมืองพัทยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

15 นาย ประภัสร  ตั้งเจริญกุล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

16 จาเอก สุพัฒน เชื้อแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี

17 นาย วุธ โสสมกบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

18 นาย สุรศิลป แซลี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย

19 นาย สําเริง หลานปอ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. แมจัน แมจัน เชียงราย

20 จาเอก วรวุฒิ ขันทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานแปะ จอมทอง เชียงใหม

21 จาสิบเอก พรชัย  ปาละ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม

22 นาย ปภาวิน บุญทิพย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คลองลุ กันตัง ตรัง

23 นาย สมพร รักฤทธ์ิ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง

24 จาสิบเอก เทพพิทักษ สุขสมทิพย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. พิกุลออก บานนา นครนายก

25 นาย อดุลรัตน ละมุนมอญ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. แสนพัน ธาตุพนม นครพนม

26 จาเอก ไพบูรณ คาํไพ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. หนองฮี ปลาปาก นครพนม

27 นาย ชัยยศ พานอิ่มมะเริง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กระโทก โชคชัย นครราชสมีา

28 จาสิบตรี ธีรชัย คอกขุนทด เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. สะแกราช ปกธงชัย นครราชสมีา

29 นาย ประเสริฐ ติชะพันธุ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค

30 นาย ธนายุทธ เอ่ียมพงษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 20

ระหวางวันที่ 14 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง
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31 จาสิบเอก ฐานวัฒน สิงหบุญธนาศริิ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค

32 นาย เสาตี สะมะแอ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

33 นาย กฤตนัย ไชยบาล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. กองควาย เมืองนาน นาน

34 จาสิบเอก เกียรติศักดิ์ เสนใส เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. นาทะนุง นาหมื่น นาน

35 นาย ภูวนัตถ ขละสุ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. นาน เมืองนาน นาน

36 นาย ถาวร หัดคําหมื่น เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. โนนศลิา ปากคาด บึงกาฬ

37 นาย ศักรินทร เจียมรัมย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. โคกเหล็ก หวยราช บุรีรัมย

38 นาย ชานนท หลุงเปา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. ดอนมนต สตึก บุรีรัมย

39 พันจาเอก ไกรรินทร เสาวโร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

40 พันจาอากาศเอก ปรีชา โพธิ์เงิน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

41 นาย อภิชาติ ศรีสุวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรขีันธ

42 นาย ณัฐวรรธน ประพาศพงษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

43 นาย อนุกูล มานะการ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนทราย ไมแกน ปตตานี

44 นาย นวเชษชฐ เทพแสว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สะกํา มายอ ปตตานี

45 นาย โกวิทย เหลืองประทีป เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

46 นาย จตุชัย หวานเสียง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา

47 นาย พีระพล สกุลฟองคาํ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทม. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

48 พันจาเอก ทศพร   พลเศษย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. แมกา เมืองพะเยา พะเยา

49 นาย ศักดิ์ชัย แสงศรีจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. สบบง ภูซาง พะเยา

50 นาย โสภณ สืบแสน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. สระ เชียงมวน พะเยา

51 สิบโท ปรีชา ตันกุล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยแกว ภูกามยาว พะเยา

52 นาย ธนันต เกตุหนู เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

53 นาย ประสิทธ์ิ นวลกุง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร

54 นาย วิชาญศักดิ์ อุปกูล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

55 นาย ภาคภูมิ บุญเรือง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. บานแยง นครไทย พิษณุโลก

56 นาย ธีระยศ กองเพชร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก

57 สิบเอก ประพันธ ลูกอินทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี

58 จาเอก อํานาจ แสงจินดา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางครก บานแหลม เพชรบุรี

59 จาสิบเอก นภดล อาจขาว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

60 นาย มานัส ถมยา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยทาชาง เขายอย เพชรบุรี
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61 นาย ธนาธรณ แกวศรีบุตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ

62 พันจาเอก สายันต อยูเจริญ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ

63 จาสิบเอก ทศพล หาญอาสา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ

64 นาย อดิศักดิ์ สมศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

65 นาย ณัฐวัฒน นาคสุข เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ

66 จาสิบโท ลือชัย กัลยาประสิทธิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. วังโปง วังโปง เพชรบูรณ

67 นาย วิษณุ ไทยวังชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. หนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ

68 สิบเอก จักรภพ คชสาร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. ปากกาง ลอง แพร

69 สิบเอก คารม จุวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมทราย รองกวาง แพร

70 สิบเอก สิริวัฒน  แกวขัติย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมยางฮอ รองกวาง แพร

71 นาย คมลักษณ คําเหมือง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เวียงทอง สูงเมน แพร

72 นาย อนุชา เชียงสา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หัวเมือง สอง แพร

73 นาย รัฐพล พันธฤทธ์ิดํา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

74 จาสิบเอก กลยุทธ ปาปะโข เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานหวาย วาปปทุม มหาสารคาม

75 นาย นําพล นนทพันธ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สรางมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร

76 นาย อรรถชัย หนูตะพงศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. อัยเยอรเวง เบตง ยะลา

77 นาย พิศาล พิลาภ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด

78 นาย สมชัย สําอาง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

79 นาย ธัชพงศ แกวโกมล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

80 จาสิบเอก เรวัตร เพ็งเลา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานสิงห โพธาราม ราชบุรี

81 นาย ชัยกมล แสงศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี

82 นาย ธนกฤต เมืองรักษา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระยาเดินธง พัฒนานิคม ลพบุรี

83 นาย กฤษดา ฟูบุญมา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ชอนมวง บานหมี่ ลพบุรี

84 นาย รณชัย ขันเกษตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ชอนมวง บานหมี่ ลพบุรี

85 นาย ธีรบูรณ สกุนตะวิภาต เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. ทาดินดํา ชัยบาดาล ลพบุรี

86 นาย กอเกียรติ บุญประกอบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี

87 สิบโท ทรงพล อํ่าฟก เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี

88 นาย สุรเชษฐ มสีุวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี

89 จาสิบโท พิภพ เมืองมา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. ปงเตา งาว ลําปาง

90 สิบเอก พีรวิชญ พิมสาร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 20

ระหวางวันที่ 14 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง

91 นาย วรวัช สาริบุตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมวะ เถิน ลําปาง

92 นาย โชติวิทย ราชจริต เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ลอมแรด เถิน ลําปาง

93 สิบโท ไพรรัตน เสาตอ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. ทาทุงหลวง แมทา ลําพูน

94 นาย พีระพัฒน ตะพันธ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัตงิาน อบต. แมถอด เถิน ลําปาง

95 นาย กฤษฎาวัฒน บุญทับทิม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

96 นาย นพรัตน บุญประจักษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. ลี้ ลี้ ลําพูน

97 นาย เดนชัย วงษละคร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กกดู เมืองเลย เลย

98 สิบโท นรินทร แสนดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

99 นาย ณรงค ไชยสุวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ

100 นาย ภูวนาท ดาวไฉว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โพธิ์วงศ ขุนหาญ ศรสีะเกษ

101 นาย ปรีชา งามแสง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

102 นาย สมบูรณ แกวแจง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สําโรงตาเจ็น ขุขันธ ศรีสะเกษ

103 นาย มารุต บุญโพธิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. กุดเรือคํา วานรนิวาส สกลนคร

104 สิบเอก สุทิน ไพคํานาม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. กุดไห กุดบาก สกลนคร

105 นาย อภิสิทธิ์ ภูธร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงแก เจริญศิลป สกลนคร

106 จาสิบเอก ตติศักดิ์ พลศกัดิ์ขวา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บัวสวาง พรรณานิคม สกลนคร

107 สิบเอก ธนากร  เพชรวิชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. พันนา สวางแดนดิน สกลนคร

108 นาย สยาม จันทรแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร

109 นาย ธีร ชูโตจีระกุล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร

110 นาย อับดุลกอเดร อาบูถัดสา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงพอ สะบายอย สงขลา

111 นาย วรพจน ชุตินธโร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

112 นาย อาภรณ ชุมเชื้อ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม

113 พันจาเอก ไพจิตต บุญจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

114 นาย เศรษฐศาสตร  บาลศิริ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คลองหินปูน วังน้ําเย็น สระแกว

115 นาย  ิอิทธิพล หวังก้ันกลาง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โคกปฆอง เมืองสระแกว สระแกว

116 นาย วรนารท สุทธิชื่น เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทับพริก อรัญประเทศ สระแกว

117 นาย ฤทธิ์ติชัย หนึ่งจันทึก เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองหวา เขาฉกรรจ สระแกว

118 นางสาว พรชิตา แกวมวง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยโจด วัฒนานคร สระแกว

119 นาย สมนึก ไวกสิกรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแขม หนองแค สระบุรี

120 นาย เอกสิทธิ์   ถิ่นลําปาง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สระแจง บางระจัน สิงหบุรี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 20

ระหวางวันที่ 14 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง

121 วาที่รอยตรี อภิชาติ ปริษาวงศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

122 นาย วรกร ตมกลั่น เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย

123 นาย นายศุภลักษณ ติ๊บแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

124 นาย พงษพิทักษ พรมปญญา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. วังลึก บานดานลานหอย สุโขทัย

125 สิบเอก อดิวิชญ พุมชื่น เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

126 นาย เกียรติศกัดิ์ ใจคํา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองจิก ครีีมาศ สุโขทัย

127 จาเอก วรายุทธ พรมยะดวง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

128 สิบเอก เอกชัย หงษทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หัวโพธิ์ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

129 นาย วรุณ รําไพ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี

130 นาย อนุวัฒน มวงมณี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เวียง ไชยา สุราษฎรธานี

131 นาย ฉัตรชัย กวางขวาง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พรมเทพ ทาตูม สุรินทร

132 สิบเอก วิศรุต บุญเงิน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พระบาทนาสิงห รัตนวาป หนองคาย

133 นาย สมชาติ วงษไชยา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. นาดาน สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

134 จาเอก ชวิน ดีรักษา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. นาหนองทุม นากลาง หนองบัวลําภู

135 จาสิบโท ศุภวุฒิ บุตรสีนอย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ภูผาแดง หนองวัวซอ อุดรธานี

136 นาย จักรกริช ธุระงาน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สรางกอ กุดจับ อุดรธานี

137 นาย อนุวัฒน ลอยศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. หมูมน เมอืงอุดรธานี อุดรธานี

138 นางสาว ยวาลัย ฉวีจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. อุทัยธานี เมอืงอุทัยธานี อุทัยธานี

139 นาย พงษศักดิ์ กรโสภา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี

140 นาย เปนหนึ่ง วงคมาเกษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี

141 จาสิบโท อนันต มณีรัตน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พรสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี

142 พันจาเอก อนันต จูงพันธ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สรางถอ เข่ืองใน อุบลราชธานี

143 สิบเอก ธวัชชัย ทับทิมหิน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี

144 นาย พนมศักดิ์ คาํมั่น เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนามแทง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

145 จาเอก สาคร ริปนโน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยขา บุณฑริก อุบลราชธานี

146 นาย ประสิทธ์ิ สายเมฆ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี

147 นาย กิติพัฒน หลาคําแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
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2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 
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QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 20 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 
 

 

 

***กรุณาแจงยืนยนัเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อาํเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑83 
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ๑. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม ไมเกิน 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจ มาแสดงตอเจาหนาที่
ประจําโครงการฯ ในวันรายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดส ตามจํานวน
ของวัคซีนแตละชนิด 

๒. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 
๓. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหมีเจลแอลกอฮอลลางมือ ทุกจุดเขา - ออกอาคาร หองอบรม 

สํานักงาน หนาลิฟท หองอาหาร ฯลฯ 
๔. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลา           

ที่อยูภายในอาคารของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
๕. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครัด 
๖. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
๗. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอก ที่ไมมีสวนเก่ียวของ       

เขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาตผูอํานวยการโครงการ
อยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
กรณีฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัด
ทราบเพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด/พิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงกายดวย ชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และ วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดํา หรือ กรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
  หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดํา หรือ สีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๓ ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา อยางนอย ๓ ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
หมายเหตุ 
 ไมอนุญาตใหนําเตารีดผา มาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดเตรียมเตารีด และ สถานที่ไว
บริการแลว) 

   
 



 

  

หลักสตูรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
**********************************

๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
การดํารงตําแหนงเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงม่ันตอการปฏิบัติงาน
บูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพ
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
และบรรเทาสาธารณภัยเปนหลักสูตรภาคบังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 
ทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก
กําหนด 
 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนักงาน
สําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นท่ีดํารงตําแหนงเจาพนักงาน
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปน
มืออาชพีในการปฏิบัติงาน มคุีณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยกุตใช
3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดี
สามารถทํางานในลกัษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม
3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา
ปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
3.5เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมี
ระหวางกันและสรางสมัพันธภาพใน
 
 
 
 

  

       

 

ปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย(ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน/ระดับชาํนาญ
********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานสามารถสรางสรรค เชื่อมโยง แล

องคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ได

  
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมคร้ังที่ 

มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงาน
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม 

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
คัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

2561 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อเล่ือนหรือแตงต้ังใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
งสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

พนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงาน

ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปน
ออาชีพในการปฏิบตัิงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
กอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและ

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและ

กษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

ระดับชํานาญงาน) 

มีความรู ทักษะสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
สรางสรรค เชื่อมโยง และ

องคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ได

ในคราวประชุมคร้ังที่ 
ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกัน 

เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม 
กลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ

คัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวน

ทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อเล่ือนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก.กลาง 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
งสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช

สําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกัน 
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปน 

ออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคณุธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
กอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและ

การทํางานรวมกับผูอ่ืนและ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทนัสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ผูเขารับการฝกอบรมมีจติสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบตัิตน และการปฏิบัติงาน 
การแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
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4.คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 
 
5 ระยะเวลาการศึกษาอบรม20วัน ดังนี้ 
- รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
- ศึกษาอบรมในชั้นเรียน   จํานวน 14วัน 
- การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี    จํานวน   2วัน 
- ศึกษาคนควาดวยตนเอง   จํานวน   2 วัน 
      - พิธีปด                              จํานวน 1 วัน 
 
5 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3หมวด 29วิชา 90ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม 

11 
๑4 
4 

33 
45 
๑2 

รวม 29 90 

 
หมวดที่ ๑วิชาพื้นฐาน  จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
 คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง       สวน
ทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่บุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน   
๑) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสาํหรับขาราชการและบุคลากรภาครฐั   
    (Digital Literacy)         ๓ ชั่วโมง 
2)โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง   ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
6)กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
และขอมูลขาวสารของราชการ        ๓ ชั่วโมง 
7) ความรู พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     ๓ ชั่วโมง 
8) ความรูเก่ียวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิม่และสิทธิภาพการทาํงานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 

10) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวติ     3 ชั่วโมง 
11) หลักคดิจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน      3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2วิชาเฉพาะตําแหนงจํานวนจํานวน 14 วิชา 45 ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา:เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงานเจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตาํแหนงไดอยางมืออาชีพ 
๑)วิชาแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      3ชั่วโมง 
2) วิชาระเบียบกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย     3 ชั่วโมง 
3) วิชาการใชวิทยุสื่อสารของทางราชการ (แบงกลุมฝก)     3ชั่วโมง 
4) วิชาระบบบัญชาการเหตุการณ(Incident Command System:ICS)   3 ชั่วโมง 
5) วิชาระบบบรกิารทางการแพทยฉุกเฉิน(Emergence Medical System:EMss)  3 ชั่วโมง 
๖) วิชาการปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย       3 ชั่วโมง 
7) วิชาการจัดการและปองกันอุทกภัยวาตภัยและดินโคนถลม     3 ชั่วโมง 
8) วิชาฝกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นตนและการปองกันและระงับอัคคีภัย (แบงกลุมฝก)  3ชั่วโมง 
9) วิชาฝกปฏิบัติการเคลื่อนยายและชวยเหลือผูประสบภัยจากอัคคีภัย  (แบงกลุมฝก)  3ชั่วโมง 
1๐) วิชาฝกปฏิบัติการกูภัย (แบงกลุมฝก 5 ฐาน)      6ชั่วโมง 
11) วิชาระเบียบกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย   ๓ ชั่วโมง 
๑2) วิชาการปองกันอุบัติเหตุทางถนนและการตั้งจุดตรวจแรกการเรียกสัญญาณจราจร  3 ชั่วโมง 
๑3) วิชามลพษิทางเสียงและการสั่นสะเทือนและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ 3 ชั่วโมง 
14) วิชาความรูจิตอาสาพระทาน 904 (การจัดตั้งโรงครัวพระทาน)    3 ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 3วิชาเสริม  (เลือก 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรม                       เกิดแรง
บันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางาน           และ
องคกรสูความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาท่ี                                                  3 ชั่วโมง 
2) จิตวิทยาและการจัดการในสภาวะวิกฤต       3 ชั่วโมง 
3) ศลิปะการพูดในที่ชุมชน        ๓ ชั่วโมง 
4) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม       ๓ ชั่วโมง 
5) คณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน    3 ชั่วโมง 
6) การบริหารงาน บรหิารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
7) การดาํเนินการทางวินัยของ อปท.       3 ชั่วโมง 
8) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
9) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทศันคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน     3 ชั่วโมง 
10) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน   ๓ ชั่วโมง 
11) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก       3 ชั่วโมง 
12) การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) โดยกลไกระดับทองถ่ิน   3 ชั่วโมง 

13) การออกแบบการทํางานโดยใชการคิดออกแบบ (Service Design by Design Thinking) 3 ชั่วโมง 
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6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่  จํานวน  2 วัน 
1) ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) กิจกรรมตามแนวความคิด CSR (Corporate Social Responsibility) 
3) การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 
4) รปูแบบและการจัดการองคกรเปนเลิศดานการบริหารงานการเงิน และการบัญชี  
5) ชุมชนและเมืองนาอยู หรือองคกรภาคเอกชนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  
6) ศนูยบริหารจัดการ One Stop Service  
7) อ่ืนๆที่เก่ียวของ เชน งานแผนท่ีภาษี งานพัฒนารายได การจัดทําขอบัญญัติ เปนตน                                            
 
๗.วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

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

 

๘.การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบดวย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-การนาํเสนองานวิชาการ  
-การจัดทํารายงานกลุม 
-การจัดทํารายงานสวนบุคคล 
-การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม50 คะแนน ประกอบดวย 
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
-การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหตุการประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
(2) การประเมินผลโครงการอบรมแบงออกเปน 3 สวน คือ  
  -การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากรจํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  -การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่ 
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๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูผานการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.3 ผูผานการฝกอบรมมวีิสัยทัศน มีทศันคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน

ลกัษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัยสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 9.6 ผูผานการฝกอบรมมเีครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












