
ด่วนท่ีสุด       
ท่ี ศธ  0523.21 /3647                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                       ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย  
                                      จังหวัดเชียงใหม่  50290 
 
                    13 สิงหาคม 2557 
 
เรื่อง   แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ “หลักสูตรการบริหารจัดการ 

สาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” รุ่นท่ี 5 ประจําปีงบประมาณ 2557   

เรียน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

อ้างถึง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๐๗.๒/ว 2262  ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ   :  จํานวน  1   ชุด 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กําหนดจัดโครงการฝึกอบรม“หลักสูตรการบริหารจัดการ  
สาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” ประจําปีงบประมาณ 2557 ในห้วงเดือนมีนาคม–กันยายน 2557 
จํานวน 5 รุ่น ตามรายละเอียดท่ีแจ้งให้ทราบแล้ว นั้น 

  เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้เข้าอบรมจํานวนหลายรายว่า ห้วงเวลาดังกล่าวติดภารกิจ ทําให้
ไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมตามกําหนดการดังกล่าวได้ ดังนั้น เพ่ือให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอปรับกําหนดการ และสถานท่ีอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน      
รุ่นท่ี 5 จากระหว่างวันท่ี 12–20 กันยายน 2557 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ตําบลคลองหนึ่ง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นระหว่างวันท่ี 16–27 กันยายน 2557 ณ I-Residence Hotel 
(Silom) สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบต่อไป 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

         
                                                        (รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร) 
            รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   
 
 
ผู้ประสานงาน : คุณพิชญดา พงษ์พานิช 
โทรศัพท์  0 5387 5375  โทรศัพท์มือถือ 08 1111 5161   
โทรสาร  0 5387 5376 
Email : p.phongparnich@hotmail.com  
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กําหนดการอบรม (รหัสโครงการ 2557/005) 
กลุ่ม 5 ณ ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก ระหว่างวันท่ี 16-27 กันยายน 2557 

วันเวลา กําหนดการ 
วันที่ 1 วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ  I-Residence Hotel (Silom) กรุงเทพมหานคร 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.00 น.  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้แทน 

กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
10.00-12.00 น.    บรรยายพิเศษ : แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
13.30-16.30 น.    บรรยาย : สถานการภัยพิบัติในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนและการจัดการ 
17.00-19.00 น. บรรยาย : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 
19.00-21.00 น.  เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เข้าประชุม 
วันที่ 2 วันพุธที่ 17 กันยายน 2557  ณ  I-Residence Hotel (Silom) กรุงเทพมหานคร 
09.00-12.00 น.     บรรยาย : กรอบแนวคิด เคร่ืองมือและตัวชี้วัดในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
13.00-15.30 น. บรรยาย : การออกแบบชุมชนเมืองด้วยหลัก New Urbanism 
16.00-18.00 น.    บรรยาย : การจัดการผังเมืองกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ 
18.30-20.30 น. บรรยาย : เศรษฐกิจชุมชน : เกษตรอินทรีย์รักษ์โลก 
20.30- 21.30 น.          กิจกรรมเสวนา : กรณีศึกษาการดูงานและการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
วันที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  ณ  I-Residence Hotel (Silom) กรุงเทพมหานคร 
09.00-12.00 น.     บรรยาย : การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
13.00-16.00 น.    บรรยาย : แผนที่ภาษีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกคอรงท้องถ่ิน 
16.00-18.00 น. กิจกรรมเสวนา : การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสาธารณภัยและ 

พัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
18.00-19.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร 
19.00 น.   ออกเดินทางจากสถานที่ประชุมไปสนามบินสุวรรณภูมิ  
20.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
01.10-06.50 น. ออกเดินทางสู่กรุง Stockholm ประเทศ Sweden โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960 
วันที่ 4 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557  BANGKOK- STOCKHOLM  
07.00 น. ถึงสนามบินอาร์ลันดา กรุงสต็อกโฮลม์ เมืองหลวงของสวีเดน   City tour นําท่านชมศาลาว่าการเมือง 

ชมย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์เรือวาซา  
(1) ศึกษาแผนพัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองสีเขียว การจัดการสาธารณภัย จากแผน Stockholm 
Green City & Development Plan 
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วันเวลา กําหนดการ 
บ่าย (2) ศึกษาดูงานเศรษฐกิจชุมชน : การค้าขายสินค้าชุมชนเมือง  Vintage Market at Bruno 

Galleria or Loppisar : Second hand Markets  
วันที่ 5 วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557  STOCKHOLM-KARLSTAD (SWEDEN) 
เช้า ออกเดินทางไป City of Karlstad ผ่านป่าเขาที่สวยงาม เมืองสวยริมทะเลสาบ  
บ่าย (3) ศึกษาดูงานด้านการจัดการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ  ที่ Department for Elderly Care 

เทศบาลเมือง (Karlstad Kommun) , Sweden  
ออกเดินทางสู่กรุง Oslo ประเทศ Norway 

วันที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557  OSLO-GOL-ULVIK 
เช้า  นําท่านเดินทางสู่ เมืองกอล (Gol) หนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมในเขตภูมิภาคของฟยอร์ด นอร์เวย์ 

ระยะทางจาก Oslo – Gol  211 กิโลเมตร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง อุลวิค (Ulvik) เมืองเล็กๆตั้งอยู่ ริมฮาร์คแดงเกอร์ฟยอร์ค อันงดงาม 
วันที่ 7 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557  ULVIK-GUDVAGEN-FLAM-VOSS-BERGEN 
เช้า เดินทางสู่ ท่าเรือกุ๊ดวานเก้น (Gudvangen) นําคณะล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด (Songne Fjord) ที่

สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ ล่องเรือ 2 ชั่วโมง ชมหมู่บ้านเล็กๆ มีนํ้าตก หลายสายให้ได้ชมตามทางอันเป็น
มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่งดงาม สุดบรรยายจนถึง เมืองฟลัม (Flam) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ ณ เมืองฟลัม เพื่อนําท่านเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทางเป็นรถไฟสาย
พิเศษ “ Flambana” จนถึงเมืองไมร์ดาล (Myrdal) เปลี่ยนเป็นรถไฟสายด่วน ของนอร์เวย์ NSB เพื่อ
เดินทางสู่ เมืองวอสส์ (Voss) แล้วนําเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น 

วันที่ 8 วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557  BERGEN-GELLO 
เช้า  ชมเมือง Bergen มีอาคารอายุกว่า 900 ปี และเขตวอเตอร์ฟร้อนท์ ซ่ึงเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดด

เด่นและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) 
นําชมเขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น อันเป็นที่ตั้งของ Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี 
(4) ศึกษาดูงานการจัดการผังเมืองกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากร ธรรมชาติที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

บ่าย เดินทางสู่เมืองเกียร์โล (Geilo) ...ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์  
วันที่ 9 วันพุธที่ 24 กันยายน 2557  COPENHAGEN (DENMARK) 
เช้า  เดินทางกลับ Oslo 
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วันเวลา กําหนดการ 
บ่าย นําเที่ยวชมทําเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ 

เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์ 
บรูค (Aker Brygge) และที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall)  
นําท่าน ชมพิธภัณฑ์ เรือไวก้ิง (Viking Ship Museum)  
(5) ศึกษาการบริหารพ้ืนที่สีเขียว : การบริหารจัดการสวนสาธารณะชุมชนเมือง ที่Vigeland Park 
และการออกแบบเมืองด้วยหลัก New Urbanism 

17.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลง เรือ DFDS (Overnight Cruise) (กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนบนเรือ  
1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 
17.00 น. เรือออกเดินทางจากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผ่านน่านนํ้า สู่ เดนมาร์ก 

วันที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 25  กันยายน 2557  COPENHAGEN-BANGKOK 
เช้า  เรือเทียบท่า กรุงโคเปนเฮเก้น (Copenhagen) เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศ เดนมาร์ก 

ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สําคัญ 
ถ่ายภาพกับนํ้าพุเกฟิอ้อน (Gefion Fountain) อนุสาวรีย์ที่เป็นที่มาแห่งตํานานในการสร้างประเทศ 
และเงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด (The Little Mermaid)  
(6) ศึกษาดูงานด้าน Organic Community Farming ที่ formation Officer Tomas Fibiger 
Norfelt, Danish Agricultural Advisory Service, National Centre, e-mail tfn@vfl.dk. 

บ่าย สตร้อยท์ (THE STROGET) ตามภาษาแดนิช ซ่ึงเชื่อมต่อกับจัตุรัส คองนูโทรว์....ซ่ึงมีพระบรมรูปทรงม้า
ของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดก่ึงกลาง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพ
บรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ นู ฮาวน์ (NYHAVN) มีเรือใบ และเรือสินค้าโบราณที่ ได้รับการบูรณะซ่อมแซม
อย่างดีถูกนํามาจอดทอดสมออยู่ริมสองข้างฝั่งแม่นํ้า  

วันที่ 10 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557  COPENHAGEN-BANGKOK 
เช้า  เดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น  เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 

TG 951  (1435-0600+1) 
วันที่ 11 วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557   
เช้า  06.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  
 
หมายเหตุ:  ผู้เข้าร่วมอบรมท่านใดมีความประสงค์เข้าพักก่อนวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ต้องทําการชาํระค่าทีพ่ัก   
               เพิ่มเองห้องละประมาณ 1,000 - 1,100 บาทตอ่คืน  
  I-Residence Hotel (Silom) 93 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 3 
   สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500    โทรศัพท์ 02-267-9700-3 โทรศัพท์ 02-267-9709 
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ประเด็น รายละเอียด  รุ่นท่ี 5 ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก หมายเหตุ 

ความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

- เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถ. ปภ. และ ม.แม่โจ้ 
- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมและดูงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับภัยพิบัติ 
  จากธรรมชาติ รวมท้ังได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ การวางแผน การป้องกันและ  
  การบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวในประเทศท่ีศึกษาดูงาน 
- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมและดูงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประยุกต์ 
 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกลเพ่ือภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
 รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานการณ์ประท้วงและ 
 สถานการณ์วิกฤต 

 

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตร 11 วัน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก จํานวน 8 วัน 
ค่าลงทะเบียน จํานวน 163,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
(บุคลากร อปท.สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจาก อปท.ตามระเบียบ) 
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมี Passport (สีน้ําเงิน) ท่ีมีอายุการใช้งานคงเหลือ ไม่ต่ํากว่า 6 
เดือน  (โปรดศึกษารายละเอียดเก่ียวกับโครงการอบรมท้ังหมด ได้ท่ี
www.education.mju.ac.th/disasterprevention 

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 

 

วิธีการสมัคร - สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.education.mju.ac.th/disasterprevention 
  เท่านั้น  พิมพ์ใบสมัคร และ ใบชําระเงิน Pay-in ค่าลงทะเบียน ออกจากระบบด้วย 

 

กําหนดการ 
ส่งเอกสารการสมัคร 

- นําใบสมัครท่ีออกจากระบบพร้อมแนบเอกสารท้ังหมด จัดส่งให้ สถาบันบ่มเพาะ 
  วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต้ังแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2557 
- ผู้สมัครสามารถ แก้ไขข้อมูลการสมัคร ตรวจเช็คสถานะการสมัคร การรับชําระเงิน  
  ได้ท่ี  www.education.mju.ac.th/disasterprevention 

 

กําหนดการชําระเงิน
ค่าลงทะเบียนอบรม 

-นําใบชําระเงิน Pay-in ท่ีออกจากระบบ ไปชําระเงินได้ท่ี บมจ.ไทยพาณิชย์  
 ได้ทุกสาขา ท่ัวประเทศ (ห้ามโอนลอย) ต้ังแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2557 

 

กําหนดการอบรม 
 

ระหว่าง วันท่ี 16-27 กันยายน 2557 
ณ I-Residence Hotel (Silom) 93 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 3  สีลม บางรัก 
กรุงเทพมหานคร  

 

การแต่งกาย 
ของผู้เข้ารับการ
อบรม 

- (ชาย) เสื้อเชิ้ตขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงขายาวสีดํา, รองเท้าหนังหุ้มส้น/หุ้มข้อสีดํา        
  และเสื้อสูทสีดํา 
- (หญิง) เสื้อเชิ้ตขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา, รองเท้าหนังหุ้มส้น/หุ้มข้อสีดํา  
  และเสื้อสูทสีดํา 

    
   

ช่ือผู้ติดต่อประสาน 
เข้ารับการอบรม 
(คลอง 1) 

ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  
คุณประสูตร เหลืองสมานกุล   โทรศัพท์ 08-9482-8400  
คุณฐิติชัญญานันท์ สานใจวงค์ โทรศัพท์ 08-6990-4668 โทรสาร 0-2516-8050 
และ 0-2516-8052   Email : lpdi_0807.2@hotmail.com 

 

ช่ือผู้ติดต่อประสาน 
เข้ารับการอบรม 
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ โทรศัพท์ 053-354139-41  
โทรสาร 053-354142 
ข้อมูลท่ัวไป อ.ชลิตดา มัธยมบุรุษ (อ.จิ) โทรศัพท์ 08-9191-2030 
คุณพิชญดา พงษ์พานิช โทรศัพท์ 08-1111-5161  
ระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต คุณพงษ์ศักด์ิ มังมติ  โทรศัพท์ 053-875-374 
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ประเภทท่ี 1 กรณีเป็นบุคลากรของ อปท. 
ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ (เอกสาร 1 ชุด / 1 ท่าน)   

� ใบสมัคร ท่ีออกจากระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้บังคับบัญชา)  
� สําเนาใบชําระเงิน ท่ีชําระแล้วจากธนาคาร ถ่ายสําเนาลงกระดาษ A4 
� หนังสือเดินทาง – เล่มจริง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
     นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีเล่มเก่า กรุณาพกติดตัวมาด้วย) 
� รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 4.5ซม.x3.5ซม. เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังภาพ 
     ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง พ้ืนหลังสีขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติกเกอร์หรือตัดต่อ) 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

               สําเนาใบทะเบียนหย่า  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� หนังสือรับรองการทํางาน ตัวจริง   (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)   
� หลักฐานการเงิน ตัวจริง statement  ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน  

ออกจากธนาคาร และมีตราประทับพร้อมลายเซ็น (ทุกหน้า) จากธนาคาร เท่านั้น  
(ไม่เอาท่ีถ่ายจากสมุดBookBank)  
 

**กรณีมีผู้ติดตาม เช่น ภรรยา บุตร บิดา มารดา หรือ เพ่ือน โปรดแจ้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือดําเนินการ 
ลงทะเบียนให้  รายละเอียดการส่งเอกสาร  ศึกษาได้ท่ี www.education.mju.ac.th/disasterprevention** 
 

การชําระเงินค่าลงทะเบียนอบรม (ระบบBillPayment ห้ามโอนลอย) 
ชําระได้ท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ 
เลขท่ีบัญชี 596-3-01891-4 บมจ.ไทยพาณิชย์ สาขาแม่โจ้ (กระแสรายวัน) 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงระยะเวลาท่ีกําหนดในใบPay-in เท่านั้น 
 

จัดส่งเอกสาร  (จัดส่งเอกสารท้ังหมด) โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS. ไปท่ี 
   ฝ่ายรับสมัคร “หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยฯ” 

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 053-354139-41  โทรสาร 053-354142 

หมายเหตุ 
1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการ วันเวลา ได้ตามความเหมาะสม   

ข้ึนกับการประสานงานติดต่อในการศึกษาดูงานในหน่วยงานตามท่ีระบุไว้(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 
หรือติดตามได้ท่ี www.education.mju.ac.th/disasterprevention 

2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางในแต่ละกลุ่มน้อยกว่า 40 คน  
และ/หรือ สามารถนําจํานวนไปเพ่ิมเติมในกลุ่มอ่ืนเพ่ือให้ครบเป้าหมายรวมของโครงการได้  

3. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะคืนเงินให้ 50%   
4. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับการคืนเงินค่าลงทะเบียน 
5. ใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนอบรม มหาวิทยาลัยฯ จะออกให้ในวันอบรม เท่านั้น 
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ประเภทท่ี 2 กรณีเป็นผู้ติดตาม (ภรรยา) 
ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ (เอกสาร 1 ชุด / 1 ท่าน)   

� ใบสมัคร ท่ีออกจากระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร)  
� สําเนาใบชําระเงิน ท่ีชําระแล้วจากธนาคาร ถ่ายสําเนาลงกระดาษ A4 
� หนังสือเดินทาง – เล่มจริง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
     นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีเล่มเก่า กรุณาพกติดตัวมาด้วย) 
� รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 4.5ซม.x3.5ซม. เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังภาพ 
     ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง พ้ืนหลังสีขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติกเกอร์หรือตัดต่อ) 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

               สําเนาใบทะเบียนหย่า  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� หนังสือรับรองการทํางาน ตัวจริง   (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)   
�      ใช้ของสามีผู้เดินทาง หลักฐานการเงิน ตัวจริง statement  ประเภทออมทรัพย์  

ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคาร และมีตราประทับพร้อมลายเซ็น (ทุกหน้า)  
จากธนาคาร เท่านั้น (ไม่เอาท่ีถ่ายจากสมุดBookBank) 

 

การชําระเงินค่าลงทะเบียนอบรม (ระบบBillPayment ห้ามโอนลอย) 
ชําระได้ท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ 
เลขท่ีบัญชี 596-3-01891-4 บมจ.ไทยพาณิชย์ สาขาแม่โจ้ (กระแสรายวัน) 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงระยะเวลาท่ีกําหนดในใบPay-in เท่านั้น 
 

จัดส่งเอกสาร  (จัดส่งเอกสารท้ังหมด) โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS. ไปท่ี 
   ฝ่ายรับสมัคร “หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยฯ” 

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 053-354139-41  โทรสาร 053-354142 

หมายเหตุ 
1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการ วันเวลา ได้ตามความเหมาะสม   

ข้ึนกับการประสานงานติดต่อในการศึกษาดูงานในหน่วยงานตามท่ีระบุไว้(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 
หรือติดตามได้ท่ี www.education.mju.ac.th/disasterprevention 

2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางในแต่ละกลุ่มน้อยกว่า 40 คน  
และ/หรือ สามารถนําจํานวนไปเพ่ิมเติมในกลุ่มอ่ืนเพ่ือให้ครบเป้าหมายรวมของโครงการได้  

3. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะคืนเงินให้ 50%   
4. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับการคืนเงินค่าลงทะเบียน 
5. ใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนอบรม มหาวิทยาลัยฯ จะออกให้ในวันอบรม เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการอบรม“หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” 

ณ I-Residence Hotel (Silom) 93 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 3   
สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร  
 

        

ประเภทท่ี 3 กรณีเป็นผู้ติดตาม (บุตร) 
ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ (เอกสาร 1 ชุด / 1 ท่าน)   

� ใบสมัคร ท่ีออกจากระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร)  
� สําเนาใบชําระเงิน ท่ีชําระแล้วจากธนาคาร ถ่ายสําเนาลงกระดาษ A4 
� หนังสือเดินทาง – เล่มจริง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
     นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีเล่มเก่า กรุณาพกติดตัวมาด้วย) 
� รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 4.5ซม.x3.5ซม. เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังภาพ 
     ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง พ้ืนหลังสีขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติกเกอร์หรือตัดต่อ) 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

               สําเนาใบทะเบียนหย่า  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� หนังสือรับรองการทํางาน ตัวจริง   (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)  ถ้ามี 
� ใช้ของบิดา / มารดา ผู้เดินทาง หลักฐานการเงิน ตัวจริง statement ประเภทออมทรัพย์  

ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคาร และมีตราประทับพร้อมลายเซ็น (ทุกหน้า)  
จากธนาคาร เท่านั้น (ไม่เอาท่ีถ่ายจากสมุดBookBank) 
 

การชําระเงินค่าลงทะเบียนอบรม (ระบบBillPayment ห้ามโอนลอย) 
ชําระได้ท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ 
เลขท่ีบัญชี 596-3-01891-4 บมจ.ไทยพาณิชย์ สาขาแม่โจ้ (กระแสรายวัน) 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงระยะเวลาท่ีกําหนดในใบPay-in เท่านั้น 
 

จัดส่งเอกสาร  (จัดส่งเอกสารท้ังหมด) โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS. ไปท่ี 
   ฝ่ายรับสมัคร “หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยฯ” 

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 053-354139-41  โทรสาร 053-354142 

หมายเหตุ 
1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการ วันเวลา ได้ตามความเหมาะสม   

ข้ึนกับการประสานงานติดต่อในการศึกษาดูงานในหน่วยงานตามท่ีระบุไว้(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 
หรือติดตามได้ท่ี www.education.mju.ac.th/disasterprevention 

2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางในแต่ละกลุ่มน้อยกว่า 40 คน  
และ/หรือ สามารถนําจํานวนไปเพ่ิมเติมในกลุ่มอ่ืนเพ่ือให้ครบเป้าหมายรวมของโครงการได้  

3. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะคืนเงินให้ 50%   
4. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับการคืนเงินค่าลงทะเบียน 
5. ใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนอบรม มหาวิทยาลัยฯ จะออกให้ในวันอบรม เท่านั้น 
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ประเภทท่ี 4 กรณีเป็นผู้ติดตาม (บุคคลอ่ืน) 

ผู้สมัครจัดส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ (เอกสาร 1 ชุด / 1 ท่าน)   
� ใบสมัคร ท่ีออกจากระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร)  
� สําเนาใบชําระเงิน ท่ีชําระแล้วจากธนาคาร ถ่ายสําเนาลงกระดาษ A4 
� หนังสือเดินทาง – เล่มจริง  อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
     นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (หากมีเล่มเก่า กรุณาพกติดตัวมาด้วย) 
� รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 4.5ซม.x3.5ซม. เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังภาพ 
     ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง พ้ืนหลังสีขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติกเกอร์หรือตัดต่อ) 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

               สําเนาใบทะเบียนหย่า  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
� หนังสือรับรองการทํางาน ตัวจริง   (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)  ถ้ามี 
� หนังสือรับรองความสัมพันธ์กับผู้เดินทาง ตัวจริง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)   

พิมพ์เองลงนามท้ัง 2 ฝ่าย ผู้เดินทาง และ ผู้ขอติดตาม 
� หลักฐานการเงิน ตัวจริง statement  ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน  

ออกจากธนาคาร และมีตราประทับพร้อมลายเซ็น (ทุกหน้า) จากธนาคาร เท่านั้น  
(ไม่เอาท่ีถ่ายจากสมุดBookBank) 

 

การชําระเงินค่าลงทะเบียนอบรม (ระบบBillPayment ห้ามโอนลอย) 
ชําระได้ท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ 
เลขท่ีบัญชี 596-3-01891-4 บมจ.ไทยพาณิชย์ สาขาแม่โจ้ (กระแสรายวัน) 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงระยะเวลาท่ีกําหนดในใบPay-in เท่านั้น 
 

จัดส่งเอกสาร  (จัดส่งเอกสารท้ังหมด) โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS. ไปท่ี 
   ฝ่ายรับสมัคร “หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยฯ” 

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 053-354139-41  โทรสาร 053-354142 

หมายเหตุ 
1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการ วันเวลา ได้ตามความเหมาะสม   

ข้ึนกับการประสานงานติดต่อในการศึกษาดูงานในหน่วยงานตามท่ีระบุไว้(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 
หรือติดตามได้ท่ี www.education.mju.ac.th/disasterprevention 

2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางในแต่ละกลุ่มน้อยกว่า 40 คน  
และ/หรือ สามารถนําจํานวนไปเพ่ิมเติมในกลุ่มอ่ืนเพ่ือให้ครบเป้าหมายรวมของโครงการได้  

3. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะคืนเงินให้ 50%   
4. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับการคืนเงินค่าลงทะเบียน 
5. ใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนอบรม มหาวิทยาลัยฯ จะออกให้ในวันอบรม เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ร่วมกับ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

โครงการจัดการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ 

หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 

 

 

 

เสนอต่อ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

มีนาคม 2557 – กันยายน 2557 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ผู้บริหารท้องถิ่นกับการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” 

------------------------------------------ 
1.  หลักการเหตุผลของโครงการ 

สังคมโลกกําลังประสบภัยธรรมชาติมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างมี
ระบบและผลกระทบท่ีเกิดจากอันตรายทางธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, แผ่นดินถล่มมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงข้ึน อันเป็นปรากฏการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) ซ่ึงทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบ แตกต่างกันไป ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 
อุทกภัย หรือน้ําท่วม การเกิดวาตภัย การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดการภัยพิบัติแห่ง
เอเชีย (Asian Disaster Reduction Center) ชี้ให้เห็นว่า ทวีปเอเชียมีภัยพิบัติเกิดข้ึนมากกว่าภูมิภาคอ่ืนของโลก ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากสภาพภูมิประเทศของหลายประเทศได้ตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟ (Ring of fire) ทั้งนี้การเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่และเป็นเส้นทางผ่านของพายุใต้ฝุ่นมีแนวโน้มท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนตามลําดับ 

นอกจากนี้ ข้อมูลสถานการณ์ด้านพิบัติของสังคมไทย ได้สะท้อนให้เห็นความถ่ีของการเกิดภัยพิบัติ
ดังกล่าวข้ึนมาเรื่อย ๆ การเตรียมตัวภาครัฐและเอกชน ยังไม่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการเกิดข้ึนของภัย
พิบัติ ท้ังในขนาดเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการบริหารจัดการอุทกภัย วาตะภัย และแผ่นดินไหว ในภาค
ต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะ อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนครั้งล่าสุดท่ีพบว่ายังไม่ได้มาตรฐานสากล และยังไม่ทันกับเวลาการ
เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาภัยพิบัติดังกล่าว ได้ส่งสัญญาณในเชิงความถ่ีมากข้ึนเรื่อย ๆ และไม่ได้จํากัดวง
ขอบเขตของการเกิดเฉพาะ ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม กลับเกิดเป็นภัยพิบัติระหว่างประเทศ
มากข้ึนเรื่อย ๆ การเกิดภัยพิบัติในประเทศหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อการเกิดปัญหาในเชิงการจัดการกับอีกประเทศหนึ่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเอง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของ Asian Disaster Reduction 
Center: ADRC ซ่ึงประกอบด้วย 29 ประเทศในเอเชีย ได้เรียกร้องให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ผนึกกําลังกัน ใน
การจัดการภัยพิบัติท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในบริเวณเอเชียและแปซิฟิกให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน 

นอกจากนี้เมืองใหญ่ของประเทศกําลังประสบปัญหาวิกฤตเมือง (Urban Crisis)  อันเนื่องมาจากการ
หลั่งไหลของประชาชนเข้าสู่เมือง ทําให้มีการเพ่ิมของประชากรอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
มีน้ําเสียมากข้ึน ขยะตกค้าง เกิดมลภาวะเป็นพิษ  ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาการจราจร เป็นต้น ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้ เป็นปัญหาท่ีหนักหน่วงจําเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบและทันการ อย่างไรก็ดีปัญหาเช่นนี้กําลังเกิดกับ
เมืองใหญ่ ๆ ท่ัวโลก ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะทําให้มีความเคลื่อนไหวและ
เคลื่อนย้ายสูงข้ึนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของประชากร และผู้เข้ามาอยู่
อาศัยชั่วคราวทําให้จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น  การพัฒนาเมือง การวางผังเมือง        
การส่งเสริมและฟ้ืนฟูสถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

จากปัญหาของเมืองในหลายๆด้าน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จึงมีความเห็น
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ร่วมกันในการท่ีจะร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการสาธารณภัยและการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืนร่วมกันในทางวิชาการ อาทิ เช่น การพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพของวิทยากรร่วม
ของสามองค์กร การใช้สถานท่ี และงบประมาณร่วมกัน อันเป็นการเปิดมิติใหม่ในการร่วมมือกันระหว่าง วิทยาลัยท่ี
เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ กับวิทยาลัยที่มีศักยภาพในองค์ความรู้ได้ทํางานร่วมกันในการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ประชาชนในท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์สําคัญของโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศนี้ประกอบด้วย 
2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน ได้แก่ ผู ้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมท้ังได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ การวางแผน     
การป้องกันและการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราวในประเทศท่ีศึกษาดูงาน 

2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน ได้แก่ ผู ้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ ด้าน
การวางแผนและบริหารจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

2.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน ได้แก่ ผู ้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกลเพื่อภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานการณ์ประท้วงและสถานการณ์วิกฤต 

2.4  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน ได้แก่ ผู ้บริห ารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นํา และการบริหารจัดการความขัดแย้งของกลุ่มชนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2.5  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน ได้แก่ ผู ้บ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน และระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญของประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ออสเตรีย เยอรมัน ฮังการี สโลวัค เชค สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก 

2.6  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน ได้แก่ ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น 
สมาชิกสภาท้อง ถิ่น  และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ        
ได้นําเอาความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศเก่ียวกับการบริหารภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ของประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ออสเตรีย เยอรมัน ฮังการี  
สโลวัค เชค สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก มาทําการประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะของ     
ประเทศไทย 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี    รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล  ประธานสภาองค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถ่ิน เลขานุการ ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
4.  จํานวนผู้เข้าอบรม  รับเข้าอบรมรุ่นละ 70 คน (รหัสหลักสูตร/รหัสรุ่น) 

รุ่นท่ี 1  โครงการอบรมภายในประเทศจํานวน 3 วัน และศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศญ่ีปุ่น 5 วัน  
(รหัสโครงการ 2557/001) ระหว่างวันที่ 22–29 มีนาคม 2557 

รุ่นท่ี 2  โครงการอบรมภายในประเทศจํานวน 3 วัน และศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศออสเตรีย ฮังการี  
สโลวัค เช็ค 6 วัน (รหัสโครงการ 2557/002) ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2557 

รุ่นท่ี 3  โครงการอบรมภายในประเทศจํานวน 3 วัน และศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศออสเตรเลีย 6 วัน 
(รหัสโครงการ 2557/003)  ระหว่างวันที่ 21–29 กรกฎาคม 2557 

รุ่นท่ี 4  โครงการอบรมภายในประเทศจํานวน 3 วัน และศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศเยอรมัน และ  
ออสเตรีย 6 วัน (รหัสโครงการ 2557/004) ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2557 

รุ่นท่ี 5  โครงการอบรมภายในประเทศจํานวน 3 วัน และศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสวีเดน นอร์เวย์  
และเดนมาร์ก  8 วัน (รหัสโครงการ 2557/005) ระหว่างวันที่ 16-27 กันยายน 2557 
(เน้น ด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน : การออกแบบเมืองด้วยหลัก  
New Urbanism เกษตรอินทรีย์ และพลังงานชุมชน) 

5.  การรับสมัคร 
  สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.education.mju.ac.th/disasterprevention เท่านั้น    พิมพ์ใบ
สมัคร และ ใบชําระเงิน Pay-in ค่าลงทะเบียนอบรม ออกจากระบบ และนําใบชําระเงิน Pay-in ไปชําระเงินได้ท่ี 
บมจ.ไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา ท่ัวประเทศ (ห้ามโอนลอยโดยเด็ดขาด)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรมนานาชาติ MAEJO UNIVERSITY Training Course เลขท่ีบัญชี 596-3-01891-4 (กระแสรายวัน)  

 
6.  สถานท่ีอบรม 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (หรือเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม)  และมีพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน  

� กลุ่ม 1   ณ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น  
� กลุ่ม 2  ณ เมือง Vienna ประเทศออสเตรีย เมือง Prague ประเทศเชค เมือง Budapest 

ประเทศฮังการี และ เมือง Bratislava ประเทศสโลวัค 
� กลุ่ม 3  ณ เมือง Melbourne ประเทศ ออสเตรเลีย 
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� กลุ่ม 4  ณ เมือง Munich ประเทศเยอรมัน เมือง Vienna ประเทศออสเตรีย  
� กลุ่ม 5  ณ เมือง Stockholm ประเทศสวีเดน  เมือง Oslo ประเทศนอร์เวย์ และ  

เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก 
 

7.  โครงสร้างหลักสูตร กําหนดวันเวลาและระยะเวลาอบรมและดูงาน 
การอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศภายใต้โครงการนี้ มีระยะเวลาการอบรมและศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ รวมท้ังสิ้น 8-9 วัน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
7.1  การอบรมภาควิชาการ ใช้ระยะเวลา 3 วัน  
      ต้ังแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 21.00 น.  รวม 36 ชั่วโมง 
7.2  การศึกษาดูงานต่างประเทศ  

7.2.1 ประเทศญ่ีปุ่น จํานวน 5 วัน ๆ ละ 7 ชั่วโมง          รวม 28 ชั่วโมง 
7.2.2 ประเทศออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวัค จํานวน 6 วัน          รวม 42 ชั่วโมง 
         วันละ 7 ชั่วโมง 
7.2.3 ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 6 วัน ๆ ละ 7 ชั่วโมง         รวม 42 ชั่วโมง 
7.2.4 ประเทศเยอรมันและออสเตรีย จํานวน 6 วัน           รวม 42 ชั่วโมง 
         วันละ 7 ชั่วโมง 
7.2.5 ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก จํานวน 8 วัน          รวม 56 ชั่วโมง 
         วันละ 7 ชั่วโมง 
 

รวมระยะเวลาในการอบรมภายในประเทศและการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
7.3.1 ประเทศญ่ีปุ่น จํานวน 8 วัน            รวม 64 ชั่วโมง 
7.3.2 ประเทศออสเตรีย เชค ฮังการี สโลวัค จํานวน 9 วัน  รวม 78 ชั่วโมง  
7.3.3 ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 9 วัน           รวม 78 ชั่วโมง 
7.3.4 ประเทศเยอรมันและออสเตรีย จํานวน 9 วัน   รวม 78 ชั่วโมง  
7.3.5 ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก จํานวน 11 วัน  รวม 92 ชั่วโมง  

 
8.  เกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการอบรมในประเทศและศึกษาดูงานต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% 
ของชั่วโมงการอบรมและดูงาน จึงจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และ    
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
9.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

9.1  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
9.2  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
9.3  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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10. การบริหารโครงการ  
คณะท่ีปรึกษาและหรือวิทยากร 

1) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   
2) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
3) นายไพโรจน์    พรหมสาส์น     
4) รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  ศุภราทิตย์     
5) นายกอบชัย  บุญอรณะ       
6) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

คณะทํางานและหรือวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1) รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์   หงษ์วิทยากร    หัวหน้าโครงการ 
2) รองศาสตราจารย์ศิริชัย   หงษ์วิทยากร รองหัวหน้าโครงการ ฝ่ายวิชาการ 
3) อาจารย์ภักดี   รัตนผล  รองหัวหน้าโครงการ ฝ่ายเครือข่าย 
4) อาจารย์ชลิตดา   มัธยมบุรุษ ประสานงาน (ต่างประเทศ) 
5) นางพิชญดา    พงษ์พานิช ประสานงาน (ด้านวิทยากร) 
6) นางสาวศรัญญา   ทะนันไชย ประสานงาน 
7) นางสาวชุษณา   สมบูรณ์  ประสานงาน 
8) นางสาวกาญจนา   ศรีมา  ประสานงาน 
9) นายกัมปนาท   ข้าวแท่น ประสานงาน 
10) นายนนทัช   เปรมมณี ประสานงาน 
11) นายฉัตรชัย   ไคร้บุญ  ประสานงาน 
12) นางสาวกรกช   เจริญทรัพย์  ประสานงาน 
13) นายชัชวาล   คืนดี   ประสานงาน 
14) นายปิติวุฒิ   เจริญลาภ เลขานุการ 

คณะทํางานและหรือวิทยากรจากภายนอก      
1) นายชัยวัฒน์    ชื่นโกสุม  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
2) นายชัยพัฒน์    ไชยสวัสด์ิ ผู้อํานวยการส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 
3) นางสาวฐิติมา    ปุยอ๊อต  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ (ประสานงานวิชาการ) 
4) นางสาวฐิติชัญญานันท์   สานใจวงค์ นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ (เจ้าหน้าท่ี) 
5) นางสาวภัทริยา    ตรีเทพ  เจ้าพนักงานธุรการ (เจ้าหน้าท่ี) 
6) นายวิชาติ    นาวาพิสุทธิ์   ปลัด อบต.สบเปิง  อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ 
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดา  กมลเวชช อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วสันต์  จอมภักดี        อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9) นายชัยโรจน์   จิรพัฒนเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
10) นายเกียรติชัย   พงษ์พาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมตัวเข้าสู่ประชมคมอาเซียน 
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11.  เนื้อหาหลักสูตร 
หลักสูตรฝึกอบรม มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 2 ส่วน คือ การบรรยายให้ความรู้และการศึกษาดูงาน

อย่างมีส่วนร่วมจาก case study ท่ีเกิดข้ึนจริงในประเทศและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
� วันท่ี 1  (ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) 
08.00-09.00 น.     พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

หรือ อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
09.00-12.00 น.     บรรยาย “แนวโน้มสถานการภัยพิบัติในประเทศไทย และกลุ่มอาเซียน”  

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.เสรี ศุภราทิตย์ 
13.00-18.00 น. สัมมนา”การเสริมพลังความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติของเครือข่ายชุมชน” 

วิทยากร: 
� นายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
� นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย  

เขต 10 จังหวัดลําปาง 
� นายภักดี รัตนผล อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กรรมการการเลือกต้ังประจํา  

จังหวัดเชียงใหม่ 
19.00-22.00 น. เสวนาผู้บริหารองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถ่ิน และพบปะผู้บริหารกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ิน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
� วันท่ี 2  (ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) 
09.00-12.00 น.      การบรรยาย “ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติและแก้ไขปัญหาระหว่าง

อาเซียนและองค์กรภาคประชาสังคม” 
วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วสันต์  จอมภักดี 

13.00-16.00 น.    บรรยาย “การจัดการภัยพิบัติท้องถ่ินโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ทวิดา กมลเวชช 

16.00-19.00 น. บรรยาย “การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ” 
                               วิทยากร: อ.ชลิตดา มัธยมบุรุษ  
20.00-22.00 น. บรรยาย “การบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา

ประเทศ..........” วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.เสรี ศุภราทิตย์ 
 

� วันท่ี 3  (ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) 
09.00-12.00 น.     บรรยาย “การนําภูมิสารสนเทศในการป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการภัยพิบัติอย่างย่ังยืน” 

วิทยากร: นายชัยโรจน์ จิรพัฒนเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

13.00-16.00 น. บรรยาย “การเตรียมตัวของท้องถ่ินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
วิทยากร: นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ 

16.00-17.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรโดย อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือผู้แทน 
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18.00-22.00 น. บรรยาย “การบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน : กรณีศึกษา
ประเทศ..........” วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.เสรี ศุภราทิตย์ 

 
� วันท่ี 4-8   เดินทางศึกษาดูงาน ณ  ประเทศญ่ีปุ่น  
� วันท่ี 4-9   เดินทางศึกษาดูงาน ณ  ประเทศออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ค 
� วันท่ี 4-9   เดินทางศึกษาดูงาน ณ  ประเทศออสเตรเลีย  
� วันท่ี 4-9   เดินทางศึกษาดูงาน ณ  ประเทศเยอรมัน และออสเตรีย 
� วันท่ี 4-11   เดินทางศึกษาดูงาน ณ  ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก 

   
หมายเหตุ เพ่ือการฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือเน้นบางหัวข้อภายในหลักสูตรแต่ละรุ่นได้ / 

สถานท่ีจัดฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ความเหมาะสม 
 

11.1 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น ณ เมือง Osaka Kyoto Kobe  และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรของ 
Osaka University และ Kobe University โดยเน้นหลักการ เตรียมความพร้อมของผู้บริหารท้องถ่ิน ในด้านต่างๆต่อไปนี้ 

� ผู้บริหารท้องถ่ินจะมีบทบาทในการป้องกันบทบาทความเสี่ยง (Risk) จากสาธารณภัยได้อย่างไร? 
โดยเฉพาะการบัญชาการในท่ีเกิดเหตุ สําหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System 
-ICS) 

� จะการเตรียมความพร้อมรับภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management) ได้อย่างไร? 

� จะมีการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันแผ่นดินไหวและการ บรรเทาสาธารณภัย
โดยเฉพาะการจัดการในสภาวการณ์ฉุกเฉิน (Crisis Management) ได้อย่างไร? 

� แนวคิดเพ่ือการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

11.2 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ณ เมือง Melbourne วิทยากรจาก องค์การดับเพลิงรัฐ
วิคตอเรีย (Country Fire Authority  Victoria), City of Melbourne, University of Melbourne  

� ผู้บริหารท้องถ่ินจะมีบทบาทในการป้องกันบทบาทความเสี่ยง (Risk)จากสาธารณภัยได้อย่างไร? 
โดยเฉพาะการบัญชาการในท่ีเกิดเหตุ สําหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System -ICS) 

� จะการเตรียมความพร้อมรับภัยไฟป่าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster 
Risk Management) ได้อย่างไร ? 

� จะมีการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันรับมือกับไฟป่า แผ่นดินไหวและการ 
บรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะการจัดการในสภาวการณ์ฉุกเฉิน (Crisis Management) ได้
อย่างไร ? 

� แนวคิดเพ่ือการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 



โครงการอบรม“หลักสูตรการบรหิารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน” 

ณ I-Residence Hotel (Silom) 93 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 3   
สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร  
 

 9 

        

11.3 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรีย เชค สโลวัค และฮังการี ณ City of Vienna , City of 
Budapest , City of Praque 

� ผู้บริหารท้องถ่ินจะมีบทบาทในการป้องกันบทบาทความเสี่ยง (Risk)จากสาธารณภัยได้อย่างไร? 
โดยเฉพาะการบัญชาการในท่ีเกิดเหตุ สําหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System -ICS) 

� การเตรียมความพร้อมรับภาวการณ์น้ําท่วมและภาวะขาดแคลนน้ํา  (Floods & 
Stormwater Management) 

� การวางแผนรับภัยพิบัติฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) 
� แนวคิดเพ่ือการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
� การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 

11.4  การศึกษาดูงาน ณ  ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก 

� ผู้บริหารท้องถ่ินจะมีบทบาทในการป้องกันบทบาทความเสี่ยง (Risk)จากสาธารณภัยได้อย่างไร? 
โดยเฉพาะการบัญชาการในท่ีเกิดเหตุ สําหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command 
System -ICS) 

� การวางแผนรับภัยพิบัติฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) 
� แนวคิดเพ่ือการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  เช่น  เมืองสู่ความเป็นเมืองสีเขียว   การจัดการ  

สาธารณภัย  ด้านการจัดการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ  การจัดการผังเมืองกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาการบริหารพ้ืนท่ีสีเขียว : การบริหารจัดการ
สวนสาธารณะชุมชนเมือง และการออกแบบเมืองด้วยหลัก New Urbanism และการศึกษาดูงาน
ด้าน Organic Community Farming  

 
 

12.  วิธีการศึกษาอบรม 
ประกอบด้วยการบรรยาย การประชุมกลุ่ม แลการนําเสนองานของกลุ่ม การอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การใช้กรณีศึกษา การซักถามปัญหา และการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 
 

13.  การประเมินผลการศึกษาอบรมและดูงาน 
13.1  ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
13.2  ประเมินผลโครงการ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะผู้จัดการอบรม 
13.3  ประเมินผลโครงการ หลังการอบรม 1 เดือน ผู้เข้าอบรมจะต้องจัดส่งโครงการ การบริหาร

จัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ท่ีนําเข้าร่างเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือดําเนินการรวบรวม
จัดส่งเข้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินต่อไป 
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14.  ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน 
14.1  ประเทศญ่ีปุ่น   ค่าลงทะเบียนคนละ 88,000 บาท (แปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
14.2  ประเทศออสเตรีย เชค ฮังการี และสโลวัค ค่าลงทะเบียน คนละ 108,000 บาท                                       
         (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
14.3  ประเทศออสเตรเลีย  ค่าลงทะเบียน คนละ 98,000 บาท (เก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
14.4  ประเทศเยอรมัน และออสเตรีย   ค่าลงทะเบียน คนละ 108,000 บาท  (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
14.5  ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก   ค่าลงทะเบียน คนละ 163,000 บาท                                       
         (หนึ่งแสนหกหม่ืนสามพันถ้วน) 

 
15. ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

15.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ การวางแผน การป้องกันและการ
บริหารจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดการภาวะน้ําท่วมและภาวะการขาดแคลนน้ํา 

15.2  ผู ้บร ิหารองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ ่น  สมาชิกสภาท้อง ถิ ่น  และ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการรับรู้ระยะไกลเพื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานการณ์ประท้วงและสถานการณ์วิกฤต 

15.3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์
ระหว่างกัน และระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ออสเตรีย เยอรมัน 
ฮังการี สโลวัค เชค สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก 

15.4  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ท่ีสนใจ ได้นําเอาความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศเก่ียวกับการบริหารภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ออสเตรีย เยอรมัน ฮังการี สโลวัค เชค 
สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์ก  มาทําการประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะของประเทศไทย        
การพัฒนาโครงการเพ่ือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และแผนปฏิบัติการจัดการสาธารภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือนําไป
บรรจุเป็นร่างเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

ช่ือผู้ประสานงาน   
ส่วนวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน   
คุณประสูตร เหลืองสมานกุล   โทรศัพท์ 08-9482-8400               
คุณฐิติชัญญานันท์ สานใจวงค์  โทรศัพท์ 08-6990-4668 โทรสาร 0-2516-8050 และ 0-2516-8052       
Email : lpdi_0807.2@hotmail.com 
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มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
63 หมู่ท่ี 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 053-354139-41  โทรสาร 053-354142 
 
ข้อมูลท่ัวไป  
อาจารย์ชลิตดา มัธยมบุรุษ (อ.จิ) โทรศัพท์ 08-9191-2030 
คุณพิชญดา พงษ์พานิช  p.phongparnich@hotmail.com  โทรศัพท์ 08-1111-5161 โทรสาร 053-875-376  
ระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต คุณพงษ์ศักด์ิ  มังมติ  โทรศัพท์ 053-875-374 

หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกําหนดการ วันเวลา ได้ตามความเหมาะสม   
ข้ึนกับการประสานงานติดต่อในการศึกษาดูงานในหน่วยงานตามท่ีระบุไว้ 
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป) หรือติดตามได้ท่ี 
www.education.mju.ac.th/disasterprevention 

2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางในแต่ละกลุ่มน้อยกว่า 40 คน 
และ/หรือ สามารถนําจํานวนไปเพ่ิมเติมในกลุ่มอ่ืนเพ่ือให้ครบเป้าหมายรวมของโครงการได้  

3. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะคืนเงินให้ 50%   
4. กรณี ผู้สมัครยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับการคืนเงินค่าลงทะเบียน 
5. ใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนอบรม มหาวิทยาลัยฯ จะออกให้ในวันอบรม (ท่ี คลอง1) เท่านั้น 
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