
ล าดบั ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ
1 นาย พรศักด์ิ สงเคราะห์สุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เกาะส าโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6710108
2 ส.อ. อาณัติ ทับทิมสี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 6710110
3 นาย ไพรัช โพธิท์อง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองนกแกว้ เลาขวัญ กาญจนบุรี 6711009
4 นาย อารมย์ ทองยิ้ม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 6711004
5 ส.อ. เหมราช เกิดสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 5460504
6 พ.จ.ท. ชัชวาลย์ ไชยเทพ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 6460907
7 พ.จ.อ. นพดล มาลาศรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร 6620802
8 พ.จ.อ. ธวัชชัย แจ่มจ ารัส นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 5620602
9 นาย ธรรศกร เพชรล้อม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 6620113
10 จ.อ. สุโข นนทะใส นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 6400511
11 ส.อ. ชุมพร พลชัยมาตย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. บ้านขาม น้ าพอง ขอนแก่น 6400711
12 พ.จ.ต. อนันท์ ประวันจะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เก่าง้ิว พล ขอนแก่น 6401202
13 พ.จ.อ. ประดิษฐ์ โยเหลา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 5400103
14 จ.อ. นรินทร์ชัย งบกระโทก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 6401404
15 นาย อนุวงศ์ อ่อนละม่อม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 5221004
16 จ.อ. สมเกียรติ เก่าพิมาย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 5221002
17 นาย ณัฐพนธ์ ธรรมวงศ์ผล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 5220304
18 นาย กตัญญู อยู่เจริญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 4200103
19 นาย ธรรมนูญ ชนิลกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. สระโพนทอง เกษตรสมบรูณ์ ชัยภูมิ 6360410
20 ส.ต. ชาญวิทย์ หาญรบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ทุง่ทอง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 5360202
21 จ.อ. วิวัฒน์ พิพิธกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. โคกเพชรพัฒนา บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 6360706
22 พนัจา่อากาศตรี จักรเพชร ค าสะไมล์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 6361402
23 นาย ประกาศิต บุญช่วย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ 6361010
24 จ.อ. โยทิน นิลบรรพต นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ 6361012
25 ส.อ. จีระศักด์ิ เกลอสูงเนิน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 6361007
26 พ.จ.ท. ธนกรณ ธนนัฐกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หัวง้ม พาน เชียงราย 6570512
27 นาย ชูชาติ บุญทา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 5570107
28 นาย ณัฐนันท์ เปียงต้ัง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 6570905
29 นาย วัชรพงษ์ วรพัฒน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 5571301
30 ส.อ. ศักด์ิสิทธิ์ บัวโฮม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ทุง่ก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 6571703
31 นาย สุธาชัย กัลยา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5500505
32 นาย ชานนท์ ค าโพธิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5500504
33 นาย นเรศ โนชัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม่ 5501310
34 นาย สถิตคุณ ไร่นุ่น นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 5630402

หลักสูตร นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที ่3
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35 ส.ท. สุรินทร์ อินปิกกา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 6630606
36 จ.อ. ชารี สุขบัติ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 6480307
37 จ.อ. ยรรยง สุภานนท์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. พนอม ท่าอุเทน นครพนม 6480304
38 จ.อ. ธนภัท พนันชัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ธาตุพนมใต้ ธาตุพนม นครพนม 5480505
39 จ.อ. ชานนท์ ปฎิตัง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ค าพี้ นาแก นครพนม 6480704
40 จ.อ. ธนากร เมืองส านัก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 6480202
41 จ.อ. อดิศักด์ิ ใครอุบล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม 6480107
42 จ.อ. จิระณรงค์ นนัทสุรียอ์ารักษ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 6480112
43 จ.อ. วีระศักด์ิ มหาโคตร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 6480607
44 นาย อังกูล เรืองศิลป์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา 6301704
45 นาย เจริญพงษ์ ส าราญกลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 5301005
46 ส.อ. กิตติ กันทะไชย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองบวัศาลา เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา 6300113
47 ส.อ. พงศธร เชาว์วัลล์ิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 6301812
48 นาย พงศ์ประดิษฐ์ ธนาวุฒิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ชะมาย ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800903
49 นาย ทนงศักด์ิ บุญทรง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ถ้ าใหญ่ ทุง่สง นครศรีธรรมราช 5800904
50 นาย สุทธิพงษ์ ชุ่มชื่นสกุลสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ปริก ทุง่ใหญ่ นครศรีธรรมราช 6801108
51 นาย วัชรินทร์ ดังสท้าน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 6801307
52 จ.ส.ท. อุดม ดีแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช 5801611
53 นาย วิรัช ช่วยเสน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. แว้ง แว้ง นราธิวาส 6960806
54 นาย สนิง กันธิยา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ท่าน้าว ภูเพียง น่าน 6551404
55 นาย สุรชัย ขวัญศิวิไลย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 6310308
56 จ.อ. เถลิงศักด์ิ สว่างนอก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 6311303
57 จ.อ. สมชัย พวงประโคน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310712
58 พ.จ.อ. ศิริชัย พรรัมย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 6310714
59 พ.จ.อ. จักรกรินทร์ ผลสมหวัง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 6310606
60 จ.อ. ธีระวัช ค าโนนม่วง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. โคกล่าม ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 6311005
61 นาย ทีปธรรมโม เชื้อสะอาด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ทุง่รวงทอง จุน พะเยา 5560205
62 นาย ปรัชญา โอนอ่อน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร 6660508
63 นาย ยุทธนา เอี่ยมแจง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก 6650408
64 นาย สุนันท์ ยังคลัง นักป้องกันบรรเทาสาธารณภยัปฏบิัติการ อบต. ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 6670116
65 พ.จ.อ. สมหมาย เวิดสูงเนิน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ภูน้ าหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 6670512
66 ส.อ. จามร เลือดนักรบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 5540502
67 ส.อ. สุเมษ กาวิน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 6540506
68 วา่ที ่ร.ต. ศักย์ศรณ์ ศรีโพธิ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. บ้านหนุน สอง แพร่ 6540605
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69 นาย ธวัชชัย ชินพร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 6440410
70 จ.อ. ถวัลย์ จันทสี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 6441202
71 ส.อ. วีระวัฒน์ วงศ์ละคร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440302
72 จ.อ. สิทธิพล พานเมือง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440310
73 จ.อ. ณรงศักด์ิ สุริยะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. พยัคฆภมูิพิสัย พยัคฆภมูิพิสัย มหาสารคาม 5440801
74 นาย จิรายุส อุปแสน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. เขวา เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 6440114
75 จ.ส.อ. เสกสรรค์ อุดทาทอง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. บัวค้อ เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม 6440115
76 จ.อ. ราชันย์ แก้วบุุดดา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 6440906
77 นาย ประยุทธ บุญทวี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองหมี กุดชุม ยโสธร 6350308
78 จ.อ. อดิเรก วงค์ละคร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร 6350113
79 ส.อ. สมบัติ ปัญญาใส นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร 5350808
80 นาย เจนอนันต์ นันลา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. บุง่ค้า เลิงนกทา ยโสธร 5350804
81 พ.จ.อ. ธนวรรธน์ ราชชิต นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 5350805
82 นาย สายันต์ พันธะไชย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450513
83 จ.อ. เกรียงศักด์ิ แสงสุวอ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทม. ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 4450102
84 นาย หิรัญ อ่อนมะลัง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 6210805
85 นาย ชัยวัฒน์ ชนะอินทร์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 6700206
86 นาย ธวัชชัย อยู่สบาย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. บ้านเบิก ท่าวุง้ ลพบุรี 6160510
87 นาย สุทธิพงษ์ จันทร์ปิตุ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. น้ าสวย เมืองเลย เลย 5420104
88 พ.จ.อ. สุกิจ ปรือปรัก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 6330502
89 นาย พิเชษฐา ชัยชาญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 6330113
90 ส.อ. ชัชวาลย์ โคตรเจริญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 6331405
91 พ.จ.อ. ณัฐนาวี กุดวงค์แก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. กุดไห กุดบาก สกลนคร 5470302
92 นาย สนอง มุงธิราช นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองกวัง่ บ้านม่วง สกลนคร 6471008
93 จ.อ. ชัยวัฒน์ อ้อมนอก นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740110
94 พนัจา่อากาศโท จตุพร จุลศักด์ิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี 6170608
95 นาย ครรชิต สิทธิสงคราม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ไทยชนะศึก ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 6640905
96 จ.อ. สุธน ปักษี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทม. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 4640501
97 นาย สรพงษ์ ทองตากรณ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 6840206
98 นาย ธงชัย แก้วนิรัตน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 5841301
99 พ.จ.อ. สุวิท เรืองอร่าม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 6320209
100 พ.จ.อ. วัชรินทร์ กมุติรา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ 6320509
101 จ.อ. รณวัฒน์ เสาวภากาญจน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 6320112
102 จ.อ. กฤษดา ศรีบาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 6321504



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

หลักสูตร นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที ่3

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่4 - 29 กรกฎาคม 2559

103 จ.อ. เกียรติพงษ์ เรืองเดช นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัล าภู 5390201
104 ส.อ. มานะ ฉิมน้ าจันทร์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. วังปลาป้อม นาวัง หนองบวัล าภู 6390606
105 จ.ส.ท. สุรวุฒิ หลาบหนองแสง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. กุดดู่ โนนสัง หนองบวัล าภู 6390305
106 นาย เรืองฤทธิ์ นิยม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. โนนทัน เมืองหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู 6390111
107 นาย ศตวรรษ แสนเมือง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบวัล าภู 5390404
108 นาย เจษบวร ปกป้อง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. ร ามะสัก โพธิท์อง อ่างทอง 5150402
109 นาย พิชิต ภูตะอินทร์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370601
110 จ.อ. เอกวิทย์ ไพรวิจารณ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. นาชุมแสง ทุง่ฝน อุดรธานี 6410704
111 จ.อ. เอกชัย ใจซ่ือ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ทต. กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 5411707
112 จ.อ. กิตติพงษ์ ต้นแก้ว นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 6411705
113 จ.อ. มังกร วรรณปะขี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. สารภี โพธิไ์ทร อุบลราชธานี 6342106



 
 
 
 

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 
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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 



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :                                                                                                
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :            
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  
 

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :  
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 
            

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :            
 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :            
 
        ลงช่ือผู้น าฝาก 
 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 
 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไดต้กลงกับทางธนาคารกรงุไทยแล้ว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม 

     

       

             

 



 
 

ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคาร 1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

                          สัปดาห์ท่ี  ๑ 
 

วัน/ เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 

 

วันจันทร ์
 

 
- 

(๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น.) 
รายงานตัว 

(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.) 
พิธีเปิดการศึกษาอบรม 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

 

การพัฒนาบุคลิกภาพและพธีีการสมาคม 
(อ.สันทัด ศะศิวณิช) O.K. กิจกรรมนักศึกษา 

รับประทานอาหารเย็น   ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  

กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคาร 
ทดสอบสมรรถภาพ

ร่างกายกอ่นเข้าโปรแกรม 
(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

 
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

(รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์) O.K.  

 
ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและโอกาสต่างๆ 

(อ.สมชาย ประภาสะโนบล) O.K.   
 

ทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
ก่อนการศึกษาอบรม 

(Pretest) 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธ 
 

การพัฒนาสุขภาพ 
และกิจกรรมฯ 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

 

สัมมนาการพัฒนาทีมงานและมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
(ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์) O.K. 

 

การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวธิีและการสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ 

(อ.นิเวศน์ กันไทยราษฏร์) O.K.   
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

 วันพฤหัสฯ 
 

การพัฒนาสุขภาพ 
และกิจกรรมฯ 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

สตง.กับการตรวจสอบ อปท.ด้านการปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

(สตง./อ.มนเฑียร เจริญผล) O.K. 

 
Seminar teams and Team Leaders 

(Mr.Mike Newbold, อ.สุดารัตน์ เฟื่องฟูา) O.K. 
 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศุกร์ 
 

 

การพัฒนาสุขภาพ 
และกิจกรรมฯ 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

 
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง O.K. 
(อ.เกษมชัย แสงสว่าง) 089-256-9188 

 

 

 
คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี

 (อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ) O.K. 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

วันเสาร ์ ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

บทบาทและภารกิจของ อปท.ตามกฎหมายกระจาย
อ านาจ O.K. 

(อ.ศศิน พัฒนภิรมย์) 

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 O.K. 

(อ.จอมขวัญ ศรีศิลป์)  
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

 วันอาทิตย์ 
 

ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง 

       
 

 
 
 

 



ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคาร 1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

                                                                                                    สัปดาห์ท่ี  ๒ 
 

วัน/ เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 

 
วันจันทร ์

 

 
 

การพัฒนาสุขภาพ 
และกิจกรรมฯ 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

ศิลปะและหลักการเขียนตอบหนังสือราชการ 
(อ.บุญช่วย แสงตะวัน) O.K. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

  
สัมมนาปัญหาและการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

(อ.ชาตรี ศรีสันต์) O.K. 
กิจกรรมนักศึกษา 

รับประทานอาหารเย็น  ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคาร    
การพัฒนาสุขภาพ 

และกิจกรรมฯ 
(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

 

 

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(อ.พีรพงศ์ ทองค า) O.K. 

 
การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ O.K 

(ดร.สุรชัย พรหมพันธ์) 
  

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

 
 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธ 
 

การพัฒนาสุขภาพ 
และกิจกรรมฯ 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

การบริหารงานบุคคลและการด าเนินการทางวินัยของ อปท. 
(อ.ไกพัล รัตนสุนทร) O.K. 

การบริหารราชการแบบบูรณาการระหวา่งส่วนกลาง ภูมิภาค 
และ ท้องถิ่นแนวใหม ่O.K. 
(อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี) 

 

ระเบียบเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน ค่าทดแทน ฯ  
(อ.จิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ)O.K. 

 
 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสฯ 
 

กิจกรรมนักศึกษา 
(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

หลักการบริหารจัดการสาธารณภัย 
(อ.สิทธิกร ขวัญดี) O.K. 

 

แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(อ.สิทธิกร ขวัญดี) O.K. 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

กิจกรรมนักศึกษา 
 

วันศุกร์ 
 

กิจกรรมนักศึกษา 
(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

บทบาทและภารกิจของ อปท.ตาม พ.ร.บ.ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ บทบาทและความ

รับผิด จนท.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม 
พ.ร.บ.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ฯ 

(อ.พิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา) O.K. 

 
 

ระเบียบ มท.ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
พ.ศ.2553 (อ.ปภินวิช ละอองแก้ว) O.K. 

กิจกรรมนักศึกษา 
 

 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

 

วันเสาร ์
 กิจกรรมนักศึกษา 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 
 

วันอาทิตย์ 
 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

 
                                                                          

   
 



ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคาร 1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

สัปดาห์ท่ี  3 
 

วัน/ เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 

 
วันจันทร ์

 

 
 

การพัฒนาสุขภาพ 
และกิจกรรมฯ 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

ระบบบัญชาการเหตุการณ์  
(Incident  Command System : ICS) 

(อ.วรัตม์ สุระวดี) O.K. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

 
 

การให้ความชว่ยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและหลักเกณฑ์การ
ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
(อ.กันนิดา ทรรศนียวนิช) O.K. 

การจัดท างบประมาณแบบ
ใหม่ของ อปท. 

(อ.ศิลิกา การดี) O.K. 

รับประทานอาหารเย็น  ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคาร 
การพัฒนาสุขภาพ 

และกิจกรรมฯ 
(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

 
 

การใช้วิทยุสื่อสารของราชการและฝึกปฏิบัติการ 
 (พ.ต.ท.ปรเมษฐ์ แก้วนาค,ว่าท่ี ร.ต.ต.สนธยา พันธัญกิจ

,ส.ต.ต.อัชชฎากร ปันปวง และ ร.ต.อ.เนติรัตน์   ศรี
ชมภู) O.K.  

การตั้งจุดตรวจและการเรียกสัญญาณจราจร 
 (ร.ต.ท.สมโภช จ านวนนา,ด.ต.สมเดช มีแสงและ      ด.ต.

นคร เยี่ยมวะณิชนันท์) O.K. 

 
 

การจัดท างบประมาณแบบ
ใหม่ของ อปท. 

(อ.โกมินทร์ อินจรัสพงษ์) 
O.K. 

 
 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธ 
 

การพัฒนาสุขภาพ 
และกิจกรรมฯ 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

หลักการและเทคนิคการดับเพลิงและการฝึกปฏิบัติการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 
(อ.ประทีป บุญสิทธิ์) O.K. 

หลักการและเทคนิคการดับเพลิงและการฝึกปฏิบัติการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 

(อ.ประทีป บุญสิทธิ์,อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีศักดิ์สยาม,อ.นพนัย    
โพธ์ิหา และ อ.วรัญชัย บุญหนู) O.K. 

 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

 
 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสฯ 
 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

  

 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 

วันศุกร์ 
 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

 
 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

 

 
วันเสาร ์

 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

 การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจาก
อัคคีภัย 

(อ.ธงฉัตร เล็กเลอสินธุ์) O.K. 

 การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย 
 (ฝึกปฏิบัติการกู้ภัย)  

(อ.ศราวุธ สีดา,อ.วิชัย เรืองเกษม,อ.นพนัย โพธ์ิหาและ 
อ.วรัญชัย หนูบุญ) O.K. 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

 
ศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 

 

วันอาทิตย์ 
 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

 

                                                                            
 



 
 

ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ณ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคาร 1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

                                                                                                    สัปดาห์ท่ี  4 
 

 

วัน/ เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. 

 
วันจันทร ์

 

การพัฒนาสุขภาพ 
และกิจกรรมฯ 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 
(อ.ปภินวิช ละอองแก้ว) O.K. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน   ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

การปูองกันอุบัติเหตุทางถนน  
(อ.เชษฐา โมสิกรัตน์) O.K. 

 
 

กิจกรรมนักศึกษา 

รับประทานอาหารเย็น  ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  

กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคาร 
การพัฒนาสุขภาพ 

และกิจกรรมฯ 
(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

 
ระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

(อ.อัญชลี ถิ่นเมืองทอง และ อ.วัชรพล ชาวสวน) O.K. 
 

ระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
((อ.อัญชลี ถิ่นเมืองทอง และ อ.วัชรพล ชาวสวน) O.K. 

 

สวัสดิการและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น 

(อ.อาทิตยา พยาบาล) O.K. 
กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธ 
 

การพัฒนาสุขภาพ 
และกิจกรรมฯ 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

กฎหมายเกีย่วกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
กฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหนว่ยงานของรัฐ 

(อ.ภาส ภาสสัทธา) O.K. 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
 (อ.เดชรัตน์ ไตรโภค) O.K.   

 

 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพฤหัสฯ 
 

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ก่อนหลังเข้าโปรแกรม 

(อ.เสาวลักษณ์ ศรีพระจันทร์) 

การจัดการและปูองกันอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
แบบบูรณาการ 

(อ.สิทธิกร ขวัญดี) O.K. 

 
การบริหารงานในสถานการณ์วิกฤติ 
(รศ.ดร.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน) O.K. 

 

ทดสอบความรู้ทางวิชาการ 
หลังการศึกษาอบรม 

(Postest) 

กิจกรรมสัมพันธ ์
 

วันศุกร์ 
 

 

- 
 

ยุทธศาสตร์การบรหิารงานภาครัฐ 
(อ.สมดี คชายั่งยืน) O.K.  

 

 
ประมวลผล/ ปัจฉิมนิเทศ 

/พิธีปิดการฝึกอบรม 
- 

 
- 

                                                                                

                                                                                   
 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.  

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
                2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                    ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
                3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                    ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมนบ์ริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

หมายเหตุ  
- ถ้าเข้าพักก่อน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 700 บาท รวมอาหารเช้า (ไม่ต้องส ารองห้องพัก)  
  ติดต่อห้องพัก 02-516-2459  
- ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพัก (สถาบันฯ ได้จัดสถานท่ีและมีเตารีดไว้บริการแล้ว) 
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