


รายละเอียดโครงการฝึกอบรม  
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(18 วัน หลักสูตรเฉพาะตําแหน่ง) 

ปรัชญาหลักสูตร 
  หน้าที่คือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสร้างความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่ที่ดํารงตําแหน่ง  
มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน สามารถนําเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบได้อย่างแท้จริง 

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ 2 - 6  หรือตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ 1 - 5  หรือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  - เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าตาม
บทบาทหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่ 
พี่น้องประชาชนอย่างย่ังยืน  
  - เป็นเจ้าพนักงานที่ได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ.2550 
  - หน่วยงานต้นสังกัด มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือประชาชนในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรการฝึกอบรม  ใช้เวลาในการฝึกอบรม 18 วัน ดําเนินการโดยวิธี 
    บรรยาย    ระดมสมอง           สาธิต        ฝึกปฏิบัติ    ศึกษาดูงาน 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ต้นสังกัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสียค่าใช้จ่ายคนละ  18,000.- บาท 

สถานที่ดําเนนิการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี  

ระยะเวลาที่คาดว่าจะเปิดการอบรม 
 รุ่นที่ 27  ระหว่างวันที่ 8 – 25 มกราคม 2556 
  รุ่นที่ 28  ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2556 
  รุ่นที่ 29   ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2556 
  รุ่นที่ 30  ระหว่างวันที่ 2 – 19 กรกฎาคม 2556 
  รุ่นที่ 31  ระหว่างวันที่ 3 – 20 กันยายน 2556 



รายละเอียดโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรพนกังานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า (12 วัน) 

ปรัชญาหลักสูตร 
  พัฒนาและเตรียมพร้อมนักดับเพลิงมืออาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย มาตรการ และเทคนิควิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปฏิบัติงาน
ตามแผนระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน และมีการปฏิบัติงานร่วมกันในมาตรฐานเดียวกัน 

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
• ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือพนักงานดับเพลิง หรือเป็น

ผู้ที่มีหน้าที่ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 
หรือสถานประกอบการ 

• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้น/พนักงานดับเพลิง 
• อายุไม่เกิน 45 ปี 
• วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทยีบเท่า 
• สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  -  เป็นพนักงานดับเพลิงมืออาชีพที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ มีทักษะและเทคนิคการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐาน มีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นครูฝึกป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  -  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีบุคลากรที่มีทักษะและเทคนิคการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หลักสูตรการฝึกอบรม  ใช้เวลาในการฝึกอบรม 12 วัน ดําเนินการโดยวิธี 
• บรรยาย     สาธิต            ฝึกปฏิบัติ     

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 ต้นสังกัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสียค่าใช้จ่ายคนละ  16,500.- บาท 

สถานที่ดําเนนิการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี และวิทยาเขตทุกวิทยาเขต 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะเปิดการอบรม ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี 
 รุ่นที่  24 ระหว่างวันที่ 17 – 28 ธันวาคม 2555 
  รุ่นที่  25 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 



 
รายละเอียดโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรผู้อํานวยการท้องถ่ิน (7 วัน)  

ปรัชญาหลักสูตร 
   บริหารจัดการภัยพิบัติในเขตพื้นที่อย่างมืออาชีพ 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นผู้อํานวยการทอ้งถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจในอํานาจ หน้าที่ และภารกิจ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ. 2550  ให้มีความเป็นเครือข่ายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตพื้นที่  และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนด 

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรองนายกเทศมนตรี  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ตําแหน่งอื่น ๆ ได้แก่สมาชิก
สภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตพื้นที ่

ประโยชน์ที่ได้รับ 
   เป็นผู้อํานวยการท้องถิ่นที่สามารถดําเนินงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ตามที่ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กําหนด และสร้าง
ความผาสุกให้แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ได้อย่างย่ังยืน 

หลักสูตรการฝึกอบรม  ใช้เวลาในการฝึกอบรม  7  วัน ดําเนินการโดยวิธี 
     บรรยาย     สาธิต     ศึกษาดูงาน 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  ต้นสังกัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสียค่าใช้จ่ายคนละ  12,000 บาท 

สถานที่ดําเนนิการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี  

ระยะเวลาที่คาดว่าจะเปิดการอบรม 
  รุ่นที่  7  ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2556 
   รุ่นที่  8  ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2556 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ (5 วัน) 

ปรัชญาหลักสูตร 
   คุณภาพและมาตรฐานคือความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพิ่มพูนศักยภาพ
ความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและ
เครือข่ายด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ และให้ความรู้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการและสามารถสนับสนุนภารกิจ
ในด้านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตน้ การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟของหนว่ยงานได้เป็นอย่างดี 

กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
• เป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
• วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
• ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยากร หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานต้นสังกัด  
• หรือเป็นบุคคลที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า เม่ือเข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ใน

การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
   เป็นวิทยากรของหน่วยงานท่ีมีทักษะและเทคนิคด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในการ
ดําเนินการให้กับสถานประกอบการตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

หลักสูตรการฝึกอบรม  ใช้เวลาในการฝึกอบรม 5  วัน ดําเนินการโดยวิธี 
• บรรยาย   ระดมสมอง        การสาธิต              ฝึกปฏิบัติ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  ต้นสังกัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม เสียค่าใช้จ่ายคนละ  5,000.- บาท 

สถานที่ดําเนนิการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี และวิทยาเขตทุกวิทยาเขต 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะเปิดการอบรม  ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี 
  รุ่นที่  11 ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2555 
   รุ่นที่  12 ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 
   รุ่นที่  13 ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 
   รุ่นที่  14 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556 
   รุ่นที่  15 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556  



แบบแสดงความจํานงส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
ณ  วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

-------------------------------- 
หน่วยงาน.......................................................................................................................................... 
เลขท่ี ................ หมู่ท่ี ................ ตําบล ....................................อําเภอ ........................................ 
จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย ์.................................................... 
โทรศัพท์.................................................... โทรสาร ........................................................................ 
มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรมหลักสูตรดังนี้ 
1) ชื่อ-สกุล ....................................................................................................................................... 
    ตําแหน่ง ....................................................................................................................................... 
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