
ล าดบั ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ
1 นาย พรประสิทธิ์ ไกรนรา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. สินปุน เขาพนม กระบี่ 6810206
2 นาย กิตติชัย จ าปาอ่อน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460902
3 พันจ่าอากาศเอก พันธฺทิวา ทิมไทย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ลานกระบอื ลานกระบือ ก าแพงเพชร 5620702
4 นาย วิภาคย์ เข็มกลัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร 6620303
5 นาย วิชาญ ศรีละวรรณ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. เมืองเก่า เมอืงขอนแกน่ ขอนแก่น 5400109
6 พันจ่าอากาศเอก สายัน แก้วมูลมุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. โพธิไ์ชย โคกโพธิไ์ชย ขอนแก่น 5402202
7 จ.อ. คมสัน มาลัยงาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี 6200304
8 นาย วีรศักด์ิ ตันติ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. หัวกุญแจ บ้านบึง ชลบุรี 5200205
9 ส.อ. ณรงค์ กองแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360109
10 จ.อ. สุวิทย์ ชูช่วย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ทุง่หลวง ละแม ชุมพร 6860503
11 นาย หัสธชัย หวังลดาภริมย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ละแม ละแม ชุมพร 6860504
12 จ.ส.อ. กริชชัย ธรรมสอน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. แม่เย็น พาน เชียงราย 6570508
13 นาย อรรถพล วงศ์จุมปู นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เวียงห้าว พาน เชียงราย 6570510
14 นาย กิตติธัช แสงสง่าศรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 5501504
15 นาย คนึง เอกบาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 5501407
16 ส.อ. จีรวัฒน์ วาริชาติ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500109
17 นาย ธฤติ งามเจริญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 6502404
18 นาย บุรฉัตร กันตะกะนิษฐ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. สันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ 5501302
19 นาย ปองภพ หงษ์หิน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 5500704
20 นาย อานนท์ หล่ าสาย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 5501901
21 นาย ธีรพงศ์ เข็มทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. วังหมัน สามเงา ตาก 6630306
22 นาย มงคล ดวงเกษมสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ตากออก บ้านตาก ตาก 6630203
23 ส.อ. มนัสสันต์ ผลิตพันธุ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 6260105
24 นาย ไชยวัฒน์ ดอนหล้า นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 6480209
25 จ.อ. นวพล ร่มรุกข์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 6480904
26 นาย ธะนิต สาสูงเนิน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 6301810
27 ส.อ. ประดิษฐ สารจันทร์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300807
28 นาย สุรศักด์ิ จนัทร์สว่าง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 6300806
29 พ.จ.อ. อภิชัย บรรจงรอด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 6300411
30 พ.จ.อ. กรวิชญ์ กางกั้น นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 5801401
31 ส.อ. ธ ารงค์ รัตนบุรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. นาหลวงเสน ทุง่สง นครศรีธรรมราช 6800909
32 นาย นายวิทยา สุขแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 6802104
33 นาย ประเสริฐ สงค์สกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 6800805
34 นาย พงศ์ประดิษฐ์ ธนาวุฒิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ชะมาย ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800903

หลักสูตร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุน่ที่ 1 รหัสหลักสูตร 447001 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท (**ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารภัย** แล้วเท่าน้ัน)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่20 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2558
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35 นาย สุเมธ หนูทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 6800117
36 จ.ส.อ. ซูกีฟลี ยายอ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ล าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 6960104
37 จ.อ. ธนาคม วงศ์สวัสด์ิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เจดีย์ชัย ปัว น่าน 6550509
38 นาย ธีระพงษ์ วรรณงาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน 6550104
39 จ.ส.ต. นันทกร ชราพก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ปา่แลวหลวง สันติสุข น่าน 6551102
40 นาย นิกร อุปนันท์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 6550105
41 จ.อ. ด ารง อาจจันดา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โป่งเปือย เมืองบงึกาฬ บึงกาฬ 6380110
42 นาย เชาวลิต จนัทะนันท์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 6310507
43 จ.อ. สนธยา ปาสาวัน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310811
44 พ.อ.ท. เจตตรัตน์ วิหกรัตน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141403
45 นาย ขจรศักด์ิ สีเสียดค้า นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา 6560507
46 ส.อ. ชาตรี คิดหา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ป่าสัก ภูซาง พะเยา 6560804
47 ส.อ. ธงชัย ส่องแสง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ดอนศรีชุม ดอกค าใต้ พะเยา 6560510
48 พ.จ.อ. มานพ ใจมณี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. คือเวียง ดอกค าใต้ พะเยา 6560508
49 ส.อ. ยงยุทธ หอมนาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เจดีย์ค า เชียงค า พะเยา 6560304
50 จ.ส.อ. ยศธนัย เชียงแรง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ภูซาง ภูซาง พะเยา 6560805
51 ส.อ. สุกิจ มูลศรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ออย ปง พะเยา 6560608
52 นาย คมสันต์ วิเศษ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หอกลอง พรหมพริาม พิษณุโลก 6650614
53 นาย ธวัชชัย โตสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650114
54 นาย เปรม ฉิมปรางค์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. วงฆอ้ง พรหมพริาม พิษณุโลก 6650604
55 จ.ส.ท. พิทักษ์ เทศดี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. พันเสา บางระก า พิษณุโลก 5650405
56 ส.อ. พิทักษ์ นาคสิงห์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. พรหมพิราม พรหมพริาม พิษณุโลก 6650603
57 จ.อ. วราพงษ์ อ่อนตา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 6650706
58 นาย วีระพงษ์ เอมเปีย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650112
59 ส.อ. ส าอางค์ ช่วงสิงห์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. บึงระมาณ บางระก า พิษณุโลก 5650404
60 นาย ปริวัตร ยมเกิด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 6671007
61 จ.ส.ต. สฤษฎ์ กมลเสถียร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 6670305
62 จ.อ. สมเจตน์ แก้วสุขใส นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม 6440706
63 จ.อ. สุรศักด์ิ ตรงดี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร 6490502
64 จา่อากาศเอก ณรงค์ศักด์ิ กันทนา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ปางหมู เมอืงแมฮ่่องสอน แม่ฮ่องสอน 6580103
65 นาย กิตตินันท์ จันละมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ทุง่มน ค าเขื่อนแก้ว ยโสธร 6350409
66 จ.ส.อ. เจษฎา ชมภูพาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ดอกล้ า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450303
67 จ.อ. วิรุช อุ่นเจริญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 5450505
68 ส.อ. สงัด เพ็งอารีย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450111
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69 นาย อนุคิด กาสิงห์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450309
70 จ.อ. ทรงศักด์ สงสิงห์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ล าเลียง กระบุรี ระนอง 6850408
71 นาย เกรียงศักด์ิ ยะนัน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 6210604
72 พ.จ.ท. ปรเมศวร์ พทิักษคี์รีมาศ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ท่าเคย สวนผ้ึง ราชบุรี 6700304
73 จ.ส.ท. ประเสริฐ แจ้งปกรณ์กิจ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี 5700302
74 จ.ส.ต. สุเมศ ศรัทธาผล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 6700205
75 นาย กิตติกร กอ้นมะเขียว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. กดุตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี 6161001
76 ส.อ. กรีชา พงษ์จักร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. สิริราช แม่ทะ ล าปาง 5521004
77 ว่าที ่ร.ต. กฤษณะ ทะนายมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. วังทอง วังเหนือ ล าปาง 6520709
78 จ.อ. ณัฐการต์ สวสัด์ินะที นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. นาทราย ล้ี ล าพูน 6510406
79 นาย กิตติชัย บุญไพโรจน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 6420906
80 นาย เกรียงไกร กันหาวรรณะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย 6420802
81 นาย สันติ พรมมาสิทธิ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เส้ียว เมืองเลย เลย 6420116
82 จ.อ. สุชาติ ขวาโยธา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 6421005
83 นาย เอกอนันทร์ พุทซาค า นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย 6420902
84 จ.ส.อ. ธาตรี ลัทธิรมย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ผือใหญ่ โพธิศ์รีสุวรรณ ศรีสะเกษ 5332102
85 เรือโท พิชิต อินธิฤทธิ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 5470811
86 ส.อ. ยรรณ์ ซีด้วง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. เต่างอย เต่างอย สกลนคร 6471401
87 นาย รุ่งระวี ดีโป นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ต้นผ้ึง พังโคน สกลนคร 6470503
88 นาย สุริทัศน์ วงค์วันดี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 6471104
89 จ.อ. นันทวัจน์ เทียนฉาย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม 6750309
90 จ.อ. ต่อศักด์ิ ฐิติจรูณศักด์ิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 5270301
91 จ.ส.อ. สมบัติ นินนานนท์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี 6190111
92 นาย กู้เกียรติ สร้อยสุวรรณ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 6640804
93 พันจ่าอากาศเอก ภูวนาท สินปรุ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 6640802
94 จ.ส.ท. วสันต์ ชื่นชอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 6640406
95 จ.อ. สุธน ปักษี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 4640501
96 นาย คมกฤษ ภูผา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 6720303
97 นาย เดชา แพงลาด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 5720405
98 นาย สุทธิพงษ์ ล้ิมไล้ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี 5720404
99 นาย นพดล จันทบูรณ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี 6841402
100 นาย ปกรณ์ อินทรักษ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ควนสุบรรณ บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี 6841207
101 จ.ส.อ. ศรชัย อุ่นสอน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. น้ าพุ บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี 6841202
102 นาย อัมภวงค์ ทิพย์ชัยมงคล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 6841604



ล าดบั ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุน่ที่ 1 รหัสหลักสูตร 447001 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท (**ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารภัย** แล้วเท่าน้ัน)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่20 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2558

103 จ.อ. ดิเรก เรียงเงิน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320122
104 นาย ยศพัทธ์ บรรลือทรัพย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 6321605
105 จ.อ. วัลลพ อนิทสะอาด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320910
106 จ.อ. นัฐพงษ์ ธารเอี่ยม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. โพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย 5430501
107 ส.อ. อนุรักษ์ แสงแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 5430702
108 ส.อ. ธนวัต มีโพนงาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โนนขมิ้น เมืองหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู 6390110
109 พ.จ.อ. บุญมา บุศดี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 6370506
110 พ.จ.อ. เพลิน จนัทร์สว่าง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โนนโพธิ์ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370114
111 จ.ส.อ. สิทธิชัย สินอ้วน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. แมด ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 6370707
112 จ.อ. นุกุล ธรรมอาดูล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองกงุทบัมา้ วังสามหมอ อุดรธานี 6411007
113 พ.จ.ท. อัมพร ศิริส าราญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 5410307
114 นาย กัมพล คล้ายชม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5530108
115 พ.จ.ท. สัมพันธ์ ม่วงสวัสด์ิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 6530706
116 ส.อ. ไพรวรรณ ธนูผาย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โพธิใ์หญ่ วารินช าราบ อบุลราชธานี 6341512
117 นาย วุฒิพงษ์ บัวแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อบุลราชธานี 6341413
118 จา่อากาศเอก อาทิตย์ ปุณประวัติ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. โนนกาเล็น ส าโรง อบุลราชธานี 6342201



 
 
 
 

หลักสูตร  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
********************************** 

1.  ปรัชญา   พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  หลักการและเหตุผล 
             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้รัฐมีการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น
มากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้มีการถ่ายโอนงาน 
งบประมาณและบุคลากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. มีหน้าที่ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของอปท .             
ที่เกี่ยวกับการศึกษา ส ารวจ หาข้อมูล และสถิติต่างๆ วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือวางแผนป้องกัน  และระงับอัคคีภัย และ 
สาธารณภัยอืน่ๆ  การให้ค าแนะน า ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมทั้ง
ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอ่ืนๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงจ าเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในวิชางานป้องกันและระงีบอัคคีภัยอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการ อปท.  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม 

3.3 เพ่ือให้มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน         

5.  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                             ต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับ 3) 

6.  ระยะเวลาการศึกษาอบรม    4 สัปดาห์ 
   - พิธีเปิด – ปิด     1 วัน 
   - ศึกษาในห้องเรียน   19 วัน 
   - ดูงานนอกสถานที่    3 วัน 
   - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง              3 วัน 
 
 
 



- 2 - 
 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จ านวนหัวข้อวิชา จ านวนชั่วโมง 

1 
2 
3 
4 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเฉพาะต าแหน่ง 
วิชาเสริม 
ศึกษาดูงาน 

9 
26 
4 
- 

27 
78 
12 
- 

 รวม  39 117 

7.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (จ านวน 9 วิชา 27 ชั่วโมง)  
     1. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3 ชั่วโมง 

2. สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน       3 ชั่วโมง 
3. การบริหารงานบุคคลและการด าเนินการทางวินัยของ อปท.     3 ชั่วโมง 
4. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน         3 ชั่วโมง 
5. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ     3 ชั่วโมง 
6. บทบาท และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระจายอ านาจ            3 ชั่วโมง 
7. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                           3 ชั่วโมง 
8. การพัฒนาทีมงานและมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน               3 ชั่วโมง   
9. คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                               3 ชั่วโมง                        

    
7.2 หมวดวชิาความรู้เฉพาะต าแหน่ง ( จ านวน 26 วิชา 78 ชั่วโมง) 

1. บทบาทและภารกิจของ อปท.ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550    3 ชั่วโมง 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 

2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              3 ชั่วโมง 
3. การใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการ         3 ชั่วโมง 
4. การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย     3 ชั่วโมง 
5. การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย     6 ชั่วโมง 
6. การจัดการและป้องกันอุทกภัย วาตภัย และดินโคลถล่ม     3 ชั่วโมง 
7. การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย        3 ชั่วโมง 
8. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System:ICS)       3 ชั่วโมง 
9. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม  เศรษฐกิจ  และเทคโนโลยี    3 ชั่วโมง 
10. การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย       3 ชั่วโมง 

และหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย       
11. บทบาทและความรับผิดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    3 ชั่วโมง 

ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
12. ระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน         3 ชั่วโมง 

(Emergence Medical Service System:EMSS) 
13. ฝึกปฏิบัติการกู้ภัย           3 ชั่วโมง 
14. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน          3 ชั่วโมง 
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15. การตั้งจุดตรวจและการเรียกสัญญาณจราจร            3 ชั่วโมง 
16. มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน         3 ชั่วโมง 
17. สัมมนาแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อปท.    3 ชั่วโมง 
18.  ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายการด าเนินการป้องกัน   3 ชั่วโมง 

และบรรเทาสาธารณภัย   
19. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กับการตรวจสอบ อปท.       3 ชั่วโมง 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
20. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ   3 ชั่วโมง 

และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ     
21. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      3 ชั่วโมง 
22. การจัดท างบประมาณแบบใหม่ของ อปท.                                                                 3 ชั่วโมง 
23. ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุของ อปท.                                                             3 ชั่วโมง 
24. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองความรับผิดทางละเมิด                                          3 ชั่วโมง 
25. การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี                                                                         3 ชั่วโมง 
26. การประกอบพิธีและรัฐพิธี                                                                                    3 ชั่วโมง 

7.3 หมวดวิชาเสริม (จ านวน 4 วิชา 12  ชั่วโมง) 
1. การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม                          3 ชั่วโมง 
2. ศิลปะการพูด และเทคนิคการบรรยายสรุป                3 ชั่วโมง 
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ                     3 ชั่วโมง 
4. หลักการและศิลปะในการเขียน/โต้ตอบหนังสือราชการ              3 ชั่วโมง          

    

7.4 วิชาการศึกษาดูงาน (จ านวน 3 วัน) 
 ศึกษาดูงานที่ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ  

8. วิธีการศึกษาอบรม 
1. บรรยาย 
2. การน าอภิปรายและอภิปรายเป็นคณะ 
3. การสัมมนาท้ายบทเรียน 
4. กรณีศึกษา 
5. สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
6. ซักถามปัญหา 
7.  ศึกษาดูงาน 

9. การประเมินผลการฝึกอบรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
1. ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
2. ประเมินผลโครงการ 
3. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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