


- 2 -  

3. เมื่อดําเนินการตามขอ 1 และขอ 2 เรียบรอยแลว ใหดําเนินการชําระเงินคาลงทะเบียน
เขารับการฝกอบรม จํานวน 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถวน) สั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กรมส งเสริมการปกครองทองถิ่ น” โดยนําแบบฟอรมใบแจ งการชํ าระ เงิน ตามขั้นตอนการพิมพ                           
ใบชําระเงิน สิ่งที่สงมาดวย 3 ไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขา ภายในวันศุกรที่                 
14 ตุลาคม 2565  โดยทางธนาคารจะออก “ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ” ใหกับผูชําระเงิน
คาลงทะเบียน ซึ่งเอกสารดังกลาวสามารถใชแทนใบเสร็จรับเงินไดโดยไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว             
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ทั้งนี้ ใหผูเขารับการฝกอบรมนําสําเนาหลักฐานการชําระเงินดังกลาว มาแสดงเปน
หลักฐานใหกับเจาหนาที่โครงการฯ ในวันรายงานตัวดวย 

4. ใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาเอกสารการเตรียมตัวตามมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการไปเขารับ

การฝกอบรม และใหเดินทางไปรายงานตัวพรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 
ระหวางเวลา 09.00 - 12.00 น. แตงกายชุดนักศึกษา หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามไดที่      
นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ กลุมงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หมายเลขโทรศัพท ๐๙ 0๖๗๘ ๐185 และสามารถตรวจสอบขอมูลเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรฯ ไดที่ 
www.lpdi.go.th หัวขอหนังสือราชการ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

                                                                    (นายศศนิ  พัฒนภิรมย) 
                      ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 
                          อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
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ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ทศพร บุญจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร

2 นาย พิเชษฐ ยืนยง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

3 นาย ณัฐชัย วัลลภัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

4 นาย ณัฐพงษ จันทรคีรีรุง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โปงน้ํารอน คลองลาน กําแพงเพชร

5 นาย ศักดิ์ชัย นอยศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน

6 นาย วิชาญ ชํานาญไพร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ในเมือง บานไผ ขอนแกน

7 จาเอก สุเนตร เฉียบแหลม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน

8 นาย ธนเสฏฐ ศิริพันธุ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. บางปะกงพรหมเทพรังสรรค บางปะกง ฉะเชิงเทรา

9 นาย เกรียงไกร มชีัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

10 นาย ธีรพล สะโสดา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

11 นาย กฤษณะ ยอดสําเภา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สรรพยา สรรพยา ชัยนาท

12 นาย วิรุจน จารุชาต เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานตาล ฮอด เชียงใหม

13 นาย วศิน แกววรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สามเงา สามเงา ตาก

14 พันจาอากาศตรี คําสอน รมจันทรอินทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

15 สิบเอก เฉลิม  ศิริปะกะ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. บานแกง นาแก นครพนม

16 นาย สุรชาติ นะบรรดิษฐ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กระชอน พิมาย นครราชสมีา

17 นาย ธวัชชัย เครือบสูงเนิน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน ทต. โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสมีา

18 นาย สุรัตน เพชรภา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สีมามงคล ปากชอง นครราชสมีา

19 นาย ชัยยศ พานอิ่มมะเริง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสมีา

20 จาสิบเอก ศุภวัฒน เต็มรัตน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

21 นาย ปริญญา สุดแดง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค

22 นาย นิกร ติวิเศษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย

23 สิบเอกหญิง บังอร ชํานาญจิต เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองคู ลําปลายมาศ บุรีรัมย

24 นาย อนุสรณ สุวรรณแพทย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ควน ปะนาเระ ปตตานี

25 นาย รฐาพร อินทรจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ปากลอ โคกโพธิ์ ปตตานี

26 นาย จิรวัฒน เมฆยุติ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. มวงเตี้ย แมลาน ปตตานี

27 นาย สุชาติ ไชยออนแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมลาน แมลาน ปตตานี

28 นาย วันชัย เกษรมาลี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

29 สิบเอก อนิรุทธิ์ เปยปนทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

30 นาย พัฒนพงษ บุญนามน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานพราว นครไทย พิษณุโลก

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 21

ระหวางวันที่ 27 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
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หลักสูตร หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 21

ระหวางวันที่ 27 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตําแหนง

31 วาที่รอยตรี ไพศาล เนตรทิพย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

32 นาย วัชรวุฒิ ไชยฮะนิต เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําชุน หลมสัก เพชรบูรณ

33 จาสิบเอก ธนาพัทธ แสงจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม

34 นาย ประกิต วงศบุปผา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ตะพง เมืองระยอง ระยอง

35 นาย นพดล มะลิทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี

36 นาย วุฒิชัย นะทะเวสน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ยางหัก ปากทอ ราชบุรี

37 นาย ธนกฤต เมืองรักษา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระยาเดินธง พัฒนานิคม ลพบุรี

38 นาย เจษฎา สมศักดิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บางงา ทาวุง ลพบุรี

39 นาย ประเสริฐ มีชีพกิจ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบุรี

40 นาย นันทวุฒิ พงษโสภณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงฮั้ว วังเหนือ ลําปาง

41 สิบเอก วรโชติ วัฒนกุลสุวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน

42 นาย กิตติวัฒน กันทารักษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. มวงนอย ปาซาง ลําพูน

43 สิบเอก ฐาปกรณ มีมาตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แกงศรีภูมิ ภูหลวง เลย

44 นาย ธนภัทร ทองใบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โพนคอ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

45 นาย พงศกร จันทรคง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

46 นาย สาโรช ปานประดิษฐ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ควนโส ควนเนียง สงขลา

47 นาย ญัตติ หมาดโสะ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ปริก สะเดา สงขลา

48 นาย สุนทร พุทธศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

49 นาย สุนันโท มูลมะณี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี

50 นาย อมร วงละคร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เสาไห เสาไห สระบุรี

51 นาย บุญฤทธิ์ อัมพุธ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยขมิ้น หนองแค สระบุรี

52 นาย รัชพล เทยีนศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยแหง แกงคอย สระบุรี

53 พันจาโท ฤกษดี สวัสดิ์ศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. บานใหมไชยมงคล ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

54 นาย ธันวา คาธัญญะ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ยางชาย โพธิ์ทอง อางทอง

55 นาย ศุภลักษณ แสงสุวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

56 นาย ศตวรรษ สีมวง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. นาคํา บานดุง อุดรธานี

57 นาย อานนท มะโนวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานเชียง หนองหาน อุดรธานี

58 นาย อนุวัฒน ลอยศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชํานาญงาน อบต. หมูมน เมอืงอุดรธานี อุดรธานี

59 พันจาเอก อําพล อามาตยเสนา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. น้ําปาด น้ําปาด อุตรดิตถ

60 นางสาว ณัฏฐพัสวี โฆษิตโภคินัน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี



ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 
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สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 21 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 
 

 

 

***กรุณาแจงยืนยนัเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อาํเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑85 
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

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

การเดินทางเขารับการฝกอบรม ไมเกิน 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจ มาแสดงตอเจาหนาที่ประจํา
โครงการฯ ในวันรายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดส ตามจํานวนของวัคซีน
แตละชนิด 

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  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนงเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานสามารถสรางสรรค เช่ือมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทอ
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 
และบรรเทาสาธารณภัยเปนหลักสูตรภาคบงัคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 
ทองถิ่นที่มีคุณสมบัติเพื่อเล่ือนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก
กําหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทร
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนั
สําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปน
มืออาชีพในการปฏิบัติงาน มคีุณธรรมและจริยธรรม ส
ในพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.วตัถุประสงค 
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง
ตําแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหน
รับผิดชอบและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกบัการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสยัทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ
ผูอื่นและสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม
 3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 

  

       
 

หลักสตูรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน/ระดับชํานาญงาน
********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
ณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานสามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยตีาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี

  
ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมคร้ังที่ 

2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการ

2561 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวน
ณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช
สําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปน
มืออาชพีในการปฏิบตัิงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหน
รับผิดชอบและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยกุตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ
ผูอื่นและสามารถทํางานในลกัษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 

หผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรบัใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธภิาพ  

ระดับชํานาญงาน) 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงานสามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี

ในคราวประชุมคร้ังที่ 
ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกัน 

และบรรเทาสาธารณภยัเปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม 
และพนักงานสวนทองถิ่น เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการ

คัดเลือกเพื่อเล่ือนและแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวน

ณสมบัติเพ่ือเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบคุลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
วงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

กงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช
สําหรับฝกอบรมและพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปน 

ามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชน

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารง

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยกุตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับ

หผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 



 3.5เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ
การปฏิบัติงาน 
 3.6 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกันและสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.คณุสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 
 
5 ระยะเวลาการศึกษาอบรม16วัน ดังน้ี 
 - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
 - ศึกษาอบรมในชั้นเรยีน   จํานวน 11 วัน 
 - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน   2 วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง   จํานวน   1 วัน 
 - พิธีปด                              จํานวน   1 วัน 
 
5 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3หมวด 29วิชา 90ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที ่ ช่ือหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสรมิ 

11 
๑4 
4 

33 
45 
๑2 

รวม 29 90 

 
หมวดที่ ๑วิชาพื้นฐาน  จํานวน 11 วิชา 33 ช่ัวโมง 
 คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง       สวน
ทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ท่ีบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของตน   
 ๑) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทลัสาํหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ   
    (Digital Literacy)         ๓ ชั่วโมง 
 2)โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง  ๓ ชั่วโมง 
 3) บทบาท อาํนาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ   3 ชั่วโมง 
 4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน   3 ชั่วโมง 
 5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.  ๓ ชั่วโมง 
 6)กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
และขอมูลขาวสารของราชการ        ๓ ชั่วโมง 
 7) ความรู พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           ๓ ชั่วโมง 
 8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ๓ ชั่วโมง 



 9) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิม่และสิทธิภาพการทาํงานในยุค Thailand 4.0   3 ชั่วโมง 
 10) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวติ    3 ชั่วโมง 
 11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน     3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 2วิชาเฉพาะตําแหนงจํานวนจํานวน 14 วิชา 45 ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา:เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงานเจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
 ๑)วิชาแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     3 ชั่วโมง 
 2) วิชาระเบียบกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย    3 ชั่วโมง 
 3) วิชาการใชวิทยุสื่อสารของทางราชการ (แบงกลุมฝก)    3 ชั่วโมง 
 4) วิชาระบบบัญชาการเหตุการณ(Incident Command System:ICS)  3 ชั่วโมง 
 5) วิชาระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉิน(Emergence Medical System:EMss) 3 ชั่วโมง 
 ๖) วิชาการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย      3 ชั่วโมง 
 7) วิชาการจัดการและปองกันอุทกภัยวาตภัยและดินโคนถลม    3 ชั่วโมง 
 8) วิชาฝกปฏิบัติการดับเพลิงข้ันตนและการปองกันและระงับอัคคีภัย (แบงกลุมฝก) 3 ชั่วโมง 
 9) วิชาฝกปฏิบัติการเคลื่อนยายและชวยเหลือผูประสบภัยจากอัคคีภัย  (แบงกลุมฝก) 3 ชั่วโมง 
 1๐) วิชาฝกปฏิบัติการกูภัย (แบงกลุมฝก 5 ฐาน)     6 ชั่วโมง 
 11) วิชาระเบียบกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย  ๓ ชั่วโมง 
 ๑2) วิชาการปองกันอุบัติเหตุทางถนนและการตั้งจุดตรวจแรกการเรียกสัญญาณจราจร 3 ชั่วโมง 
 ๑3) วิชามลพิษทางเสียงและการส่ันสะเทอืนและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทางอากาศ 3 ชั่วโมง 
 14) วิชาความรูจิตอาสาพระทาน 904 (การจัดต้ังโรงครัวพระทาน)   3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 3 วิชาเสริม  (เลือก 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 
         คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรง
บันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสู
ความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
 1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                 3 ชั่วโมง 
 2) จิตวิทยาและการจัดการในสภาวะวิกฤต      3 ชั่วโมง 
 3) ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน       ๓ ชั่วโมง 
 4) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม      ๓ ชั่วโมง 
 5) คุณธรรมและจริยธรรมเพือ่การปฏิบัติงาน     3 ชั่วโมง 
 6) การบริหารงาน บรหิารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร 3 ชั่วโมง 
 7) การดาํเนินการทางวินัยของ อปท.      3 ชั่วโมง 
 8) เทคนคิในการปฏิบัติงานสารบรรณ      3 ชั่วโมง 
 9) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน    3 ชั่วโมง 
 10) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน  ๓ ชั่วโมง 
 11) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก      3 ชั่วโมง 
 12) การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกลไกระดับทองถ่ิน  3 ชั่วโมง 



         13) การออกแบบการทํางานโดยใชการคิดออกแบบ (Service Design by Design Thinking)           
3 ชั่วโมง 
 
6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่  จํานวน  2 วัน 
  1) ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) กิจกรรมตามแนวความคิด CSR (Corporate Social Responsibility) 
  3) การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 
  4) รูปแบบและการจัดการองคกรเปนเลิศดานการบริหารงานการเงนิ และการบัญชี  
  5) ชุมชนและเมืองนาอยู หรือองคกรภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  
  6) ศูนยบริหารจัดการ One Stop Service  
  7) อ่ืนๆที่เก่ียวของ เชน งานแผนที่ภาษี งานพัฒนารายได การจัดทําขอบัญญัติ เปนตน                                           
 
๗.วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

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

 

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 

หมายเหตุการประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
(2) การประเมินผลโครงการอบรมแบงออกเปน 3 สวน คอื  
  -การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากรจํานวนวิชาและ
ระยะเวลาท่ีใชในการอบรม 
  -การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 



  -การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 

สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน

ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัยสามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา

ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพ  
 9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 












