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คำนำ 
 

  รายงานฉบับนี้เปนเอกสารทางวิชาการท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ นที่ ๑๘  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน     

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น กระทรวงมหาดไทย โดยคณะผู จัดทำไดรวบรวมขั ้นตอนการ

ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ี ในหลักการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงานกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

  คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนสำหรับผูเขารับการ

อบรมและผูท่ีสนใจ สามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจขององคกร

ในบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

               เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

           คณะผูจัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หนา 

คำนำ   

สวนท่ี  ๑  บทนำ ๑ 

   บทบาทภารกิจหนาท่ีของตำแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ 

   ๑. บทบาทภารกิจหนาท่ีของตำแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม

มาตรฐานกำหนดตำแหนง 

๑ 

สวนท่ี  ๒  คูมือการปฏิบัติงาน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖ 

    หลักการและเหตุผล ๖ 

    การจัดตั้งกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐ 

    การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน ๑๔ 

    การอพยพ ๑๗ 

สวนท่ี  ๓ การใชงานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (INFO)  ๒๗ 

    การเขาใชระบบ ๒๗ 

    การกำหนดสิทธิ์การแกไขสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของผูใชงาน INFO USER อปท. (สำหรับ

ผูใชงาน INFO ADMIN อปท.) 

๒๙ 

   การใชงานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(สำหรับผูใชงาน INFO USER อปท.) 
๒๙ 

   การลงขอมูล ดานที่ ๓ ดานสาธารณภัย ๓๑ 

- ขอมูลดาน อปพร. ๓๑ 

- ขอมูลดานอุปกรณ ๓๕ 

- ขอมูลดานรถ ๓๙ 

- ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ๔๓ 

- ขอมูลดานศูนยพักพิง ๔๖ 

- ขอมูลดานแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕๐ 

เอกสารอางอิง ๕๑ 

ภาคผนวก ๕๒ 

ภาคผนวกท่ี  ๑  ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เรื่อง การเลือกและ         

                    แตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตร เจาพนักงานปองกันและ   

                    บรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

๕๓ 

ภาคผนวกท่ี  ๒  รายนามวิทยากร ๕๗ 



สารบัญ (ตอ)  

 หนา 

ภาคผนวกท่ี  ๓  สรุปสาระสำคัญรายวิชา ๖๒ 

ภาคผนวกท่ี  ๔  ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เรื่อง การแบงกลุมกิจกรรม 

                    นักศึกษาหลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

๑๕๒ 

ภาคผนวกท่ี  ๕  รายชื่อพรอมภาพถายนักศึกษาหลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและ 

                     บรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

๑๕๖ 

ภาคผนวกท่ี  ๖   ประมวลภาพกิจกรรมของนักศึกษา ๑๖๒ 

 
 



 
 

สวนท่ี ๑ 

บทนำ 
 

บทบาทภารกิจหนาที่ของตำแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. บทบาทภารกิจหนาท่ีของตำแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกรอบ

มาตรฐานกำหนดตำแหนง 

 ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตำแหนงตางๆท่ีปฏิบัติงานทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงมี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือ

วิชาการพิจารณาทำความเห็น สรุรายงาน เสนอแนะกับดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและ

ระเบียบเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติแลละสาธารณภัยอ่ืนๆ 

เชน อุทกภัย วาตภัย การปองกันฝายพลเรือน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 ช่ือตำแหนงในสายงานและระดับตำแหนง 

 ตำแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหนงดังนี้ 

  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏิบัติงาน 

  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับชำนาญงาน 

  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับอาวุโส 
 

๑.๑  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกำกับ แนะนำ 

ตรวจสมอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ 

  ๑.๑ ปฏิบัติงานดานการปองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ 

เชนอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความ

เสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

  ๑.๒ เฝาระวัง ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆเพ่ือ

ดำเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุ
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  ๑.๓ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยู

ในสภาพพรอมใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงทีและให

การดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๔ รวบรวม จัดทำขอมูลที่เปนประโยชนตออการปฏิบัติงาน เชน สำรวจแหลงน้ำ 

เสนทางจราจร แหลงชุมชนตางๆ บริเวณหรือพื้นที่ที ่เสี ่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพื่อจัดทำแผน

ปองกันรับสถานการณ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ 

  ๑.๕ จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตางๆในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 

  ๑.๖ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆท่ี

เกี่ยวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  ๑.๗ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว 

 ๒.  ดานการบริการ 

  ๒.๑  ใหคำปรึกษาแนะนำใหการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อให

เจาหนาท่ีมีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

  ๒.๒  เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ถายทอดความรู  ความเขาใจดาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือผูประสบภัยใหแกหนวยงานราชการ หรือเอกชน และ

ประชาชนทั่วไปเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถแกไขสถานการณเบื้องตนไดดวย

ตนเอง 

  ๒.๓  ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่ออำนวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 

  ๒.๔  ใหบริการรับแจงเหตุสาธารณภัย เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนไดอยาง

รวดเร็วท่ัวถึง 

 

๑.๒  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตอง

กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของผู ร วมปฏิบัต ิงาน โดยใชความรู  ความสามารถ 

ประสบการณ และควงามชำนาญงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานที่ตอง

ตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ีคอนขางยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ 
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ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โดยใชความรู ความสามารรถ ประสบการณ และความชำนาญงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ีคอนขางยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดย

มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ 

  ๑.๑ ปฏิบัติงานดานการปองกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจงเหตุ 

เชนอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติตางๆ เปนตน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และบรรเทาความ

เสียหายในดานชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

  ๑.๒ เฝาระวัง ตรวจตรา และฝกซอมการรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตางๆเพ่ือ

ดำเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุ 

  ๑.๓ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยู

ในสภาพพรอมใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันทวงทีและให

การดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๔ รวบรวม จัดทำขอมูลที่เปนประโยชนตออการปฏิบัติงาน เชน สำรวจแหลงน้ำ 

เสนทางจราจร แหลงชุมชนตางๆ บริเวณหรือพื้นที่ที ่เสี ่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพื่อจัดทำแผน

ปองกันรับสถานการณ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและทันตอเหตุการณ 

  ๑.๕ จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตางๆในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 

  ๑.๖ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆท่ี

เกี่ยวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

  ๑.๗ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกำหนดไว 

 ๒.  ดานการกำกับดูแล 

  ๒.๑  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ระดับรองลงมา เพื ่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

  ๒.๒  วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหการปฏิบัติ

หนาท่ีสำเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีวางไว 

 ๓.  ดานการบริการ 

  ๓.๑  ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี

เก่ียวของเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความใจอันดีระหวางกัน 
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 ๓.๒  ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบขอหารือ ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือชวยเหลือผูประสบภัย  แกสวนราชการตางๆทั้งภาครัฐ และ

เอกชน และประชาชน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองและสามารถแกไขสถานการณใน

เบื้องตนไดดวยตนเอง 

 ๓.๓  เขารวมประชมุคณะกรรมการตางๆ ในการกำหนดนโยบาย และแผนงานของหนวยงาน

หรือสวนราชการ เพ่ือนำมาพัฒนาหนวยงานหรือสวนราชการตอไป 

 ๓.๔  ฝกอบรมและใหคำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที ่ระดับรองลงมา

หนวยงานตางๆ และประชาชนรวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อให

ผูปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

 

๑.๓  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติหนาที ่ในฐานะหัวหนางาน หรือเทียบเทา ซึ ่งไมจำเปนตองเปนผู สำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา โดยตองกำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใช

ความรูความสามารถ ประสบการณ และความชำนาญงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ี

คอนขางยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ 

  ๑.๑  ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตรวจตรา รับแจงเหตุ เพ่ือการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง 

  ๑.๒  ติดตอประสานงานกับหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเมื่อเกิดสาธารณภัย

ขนาดใหญ เพ่ือใหการชวยเหลือและระงับบรรเทาเหตุใหกับประชาชนผูประสบภัย 

  ๑.๓  วางแผนการดำเนินการ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

  ๑.๔  ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ ใหอยูในสภาพพรอม

ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๕  ศึกษา วิเคราะหขอมูล ที ่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน แหลงน้ำ 

เสนทางจราจร แหลงชุมชนตางๆ บริเวณหรือพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัย สาเหตุของการเกิดภัยเปนตน 

เพ่ือใชในการพัฒนาความรูและพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๑.๖  ศึกษา คนควา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เทคนิค เทคโนโลยีดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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๒.  ดานการกำกับดูแล 

 ๒.๑  กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ี

กำหนด 

 ๒.๒  กำหนดแนวทาง และแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒.๓  วางแผน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน แกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ี

สำเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกำหนด 

๓.  ดานการบริการ 

 ๓.๑  ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี ่ยวของ

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทำงานของหนวยงาน 

 ๓.๒  ใหคำปรึกษา แนะนำ ตอบขอหารือ ตลอดจนเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหรือชวยเหลือผูประสบภัยแกสวนราชการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิด

ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองและสามารถแกไขสถานการณในเบื้องตนไดดวยตนเอง 

 ๓.๓  ถายทอดความรู ฝกอบรมและใหคำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ

รองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับความรูท่ีเปน

ประโยชน และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

สวนท่ี  ๒ 

คูมือการปฏิบัติงาน 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
--------------------------------------------------------- 

 

๑. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ไดระบุนิยามของ         

“สาธารณภัย” ไวในมาตรา ๔ วา “สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด

ในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบ

ตอสาธารณชน ไมวา จากธรรมชาติ มีผูทาใหเกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายแก

ชีวิต รางกายของประชาชนหรือ ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ และใหหมายความ

รวมถึงทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย” แสดงใหเห็นไดวาสาธารณภัยใหความสำคัญกับ

สถานการณที่สรางผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินตอบุคคลหรือ ชุมชน ครอบคลุมสาธารณภัยทุก

ประเภทที่มีทั้งความรุนแรงนอยหรือรุนแรงมากจนเกินขีดจากัดความสามารถดวย เนื่องจากความ

แปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ กับการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองอยางรวดเร็ว การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ และ

สังคม สงผลใหสถานการณ สาธารณภัยของประเทศไทยในปจจุบันมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

และ ซับซอนมากข้ึน ไมวาจะเปน อุทกภัย เชน มหาอุทกภัย ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ในพ้ืนท่ี ๖๔ จังหวัด และ

กรุงเทพมหานคร มีผูเดือดรอน ๕,๒๔๗,๑๒๕ ครัวเรือน จำนวน ๑๖,๒๒๔,๓๐๒ คน เสียชีวิต ๑,๐๒๖ 

คน รวมมูลคาความเสียหายสูถึง ๑,๔๔ ลานลานบาท  ภัยแลง ภัยจากดินโคลนถลม อัคคีภัย แผนดินไหว 

และสึนามิ     ท่ีเคยเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๗ บริเวณภาคใตฝงทะเลอันดามัน ซึ่งทาใหมีผูเสียชีวิตถึง 

๕,๓๙๕ ราย ภัยจากไฟปาและหมอกควัน ภัยจากการคมนาคม โรคระบาด เชน เชื้อไวรัสโคโรนา สาย

พันธุใหม ๒๐๑๙ เปนตน  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา 

๖๗ กำหนดให องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล (๔) ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ ขอ ๑๖ ใหองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและ

หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (๒๙) การ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับพระราชบัญญัติปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

๒๕๕๐ กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการปองกันและบรรเทา สาธารณภัย และให
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ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เปนผูอำนวยการทองถิ่น  ในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่นตน ดังนั้น งานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย จึงเปนภารกิจสำคัญ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่อยูใกลชิดประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเขา

ไปใหความชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเปนลำดับแรก กอนที่หนวยงานภายนอกจะเขาไปให

ความชวยเหลือ ดังนั ้น จะตองเตรียมความพรอมในการปองกันสาธารณภัย และพัฒนาขีด

ความสามารถในการเผชิญเหตุและใหความชวยเหลือผูประสบภัยหลังจากสถานการณยุติ 
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๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพื่อใหการดำเนินงานจัดการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหาร

สวน ตำบลหนองบัว มีข้ันตอนหรือกระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒.๒ เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการงาน 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีกำหนดไวอยางสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ  

๒.๓ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

สามารถลดความสูญเสียท่ีเกิดจากภัยพิบัติใหเหลือนอยท่ีสุด  

๒.๔ เพ่ือใหประชาชนท่ีประสบภัยไดรับการชวยเหลือฟนฟูอยางท่ัวถึงและทันเวลา  

๒.๕ เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีเอกภาพ  

๒.๖ เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีดี  

๓. นิยามคำศัพท  

๓.๑ การปองกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกำหนดข้ึนลวงหนา 

ท้ังทางดานโครงสราง และ มิใชดานโครงสราง เพ่ือลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย  

๓.๒ การลดผลกระทบ (Mitigation) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการตาง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงและ

ลดผลกระทบทางลบจาก สาธารณภัย และยังหมายถึงการลดและปองกันมิใหเกิดเหตุหรือลดโอกาสที ่อาจ

กอใหเกิดสาธารณภัย  

๓.๓ การเตรียมความพรอม (Preparedness) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินการ

ลวงหนากอนเกิดสาธารณภัย เพ่ือเตรียมพรอมการจัดการในสถานการณฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับผลกระทบ

จากสาธารณภัยไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพ  

๓.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) หมายถึง การจัดตั้งองคกร

และการบริหารจัดการดานตาง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการ จัดการสถานการณฉุกเฉินทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการเตรียมความพรอมรับมือและการฟนฟูบูรณะ  

๓.๕ การฟนฟูบูรณะ (Rehabilitation) หมายถึง การฟนฟูสภาพเพ่ือทำใหสิ่งท่ีถูกตองหรือ

ไดรับความเสียหายจากสาธารณภัย ไดรับการชวยเหลือ แกไขใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือดีกวาเดิม รวมท้ังให

ผูประสบภัยสามารถดำรงชีวิตตามสภาพ ปกติไดโดยเร็ว  

๓.๖ หนวยงานของรัฐ หมายถึง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืน

ของ รัฐ แตไมหมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๓.๗ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล  เทศบาล  องคการ

บริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง    

  ๓.๘ องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นท่ี หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล 

และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด และ 

กรุงเทพมหานคร  
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๓.๙ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หมายถึง รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงมหาดไทย  

๓.๑๐ รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิหมายถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

๓.๑๑ ผูอำนวยการกลาง หมายถึง อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

๓.๑๒ ผูอำนวยการจังหวัด หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด  

๓.๑๓ รองผูอำนวยการจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

๓.๑๔ ผูอำนวยการอำเภอ หมายถึง นายอำเภอ  

๓.๑๕ ผูอำนวยการทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบรหิารสวนตำบล  นายกเทศมนตรี  

๓.๑๖ ผูชวยผูอำนวยการทองถิ่น หมายถึง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๓.๑๗ เจาพนักงาน หมายถึง ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัยในพ้ืนท่ีตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๔๐  

๓.๑๘ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หมายถึง องคกรปฏิบัติใน

การ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด  

๓.๑๙ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ หมายถึง องคกรปฏิบัติในการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตอำเภอ และทำหนาที่ชวยเหลือจังหวัดในการปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัย  

๓.๒๐ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทองถิ่นแหงพื้นท่ี หมายถึง องคกร

ปฏิบัติในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตำบลหรือเทศบาล และเปนหนวย

เผชิญเหตุเม่ือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี  
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๔. การจัดตั้งกองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัย  

๔.๑ องคกรปฏิบัติ  

๔.๑.๑ กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลหนองบัว 

ทำหนาที่เปนหนวยงานของผูอำนวยการทองถิ่น และใหมีที่ทำการโดยใหใชที่ทำการหรือ สำนักงานองคการ

บริหารสวนตำบลหนองบัว เปนสำนักงานของผูอำนวยการทองถ่ิน มีนายกองคการ บริหารสวนตำบลหนองบัว 

เปนผูอำนวยการ และมีปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปนผูชวยผูอำนวยการ และมีกำนัน ผูใหญบาน และ

ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงาน ในกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในเขตองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว และเปนหนวย เผชิญเหตุเม่ือเกิดภัยพิบัติข้ึน

ในพ้ืนท่ี  

๔.๑.๒ ภารกิจของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน  

ตำบลหนองบัว  

(๑) อำนวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว  

(๒) สนับสนุนกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีพื้นที่ติดตอ หรือ

ใกลเคียง หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนเม่ือไดรับการรองขอ  

(๓) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที ่เกี ่ยวของในเขตพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 

รวมท้ังประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกข้ันตอน  

๔.๒ โครงสรางและหนาท่ีของกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน 

ตำบลหนองบัว  

๔.๒.๑ โครงสรางกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัองคการบริหารสวนตำบล

หนองบัว ประกอบดวย ๕ ฝาย ไดแก  

(๑) ฝายอำนวยการ ทำหนาท่ี อำนวยการ ควบคุมกำกับดูแลในการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งวางระบบการติดตามติดตอสื่อสาร 

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระหวางกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ และ

ฝายท่ีเก่ียวของใหการติดตอเปนไปอยางรวดเร็วตอเนื่องและเชื่อถือไดตลอดเวลา  

(๒) ฝายแผนและโครงการ ทำหนาท่ี เกี ่ยวกับงานการวางแผนการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาแผนงาน การพัฒนาเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน 

งานติดตามประเมินผลงาน  การฝกซอมแผนฯ  งานการจัดฝกอบรมตาง ๆ และงานการจัดทำโครงการเก่ียวกับ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(๓) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ทำหนาท่ี ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล 

ประเมินสถานการณที่อาจเกิดขึ้น วางมาตรการตาง ๆ ในการปองกันภัยมิใหเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหไดรับ

ความเสียหายนอยท่ีสุด จัดระเบียบแจงเตือนภัยการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย  งานการขาว  การรักษา

ความปลอดภัยและการปฏิบัติการจิตวิทยา  
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(๔) ฝายฟนฟูบูรณะ ทำหนาที่สำรวจความเสียหาย และความตองการดานตางๆ 

จัดทำบัญชีผู ประสบภัย ประสานกับทุกหนวยงานที ่เกี ่ยวของกับการสงเคราะหผู ประสบภัย เพื่อใหการ        

สงเคราะหและฟนฟู คุณภาพชีวิตทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกผูประสบสาธารณภัย พรอมดานดำเนินการ

ฟนฟู บูรณะสิ่งท่ีชำรุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากท่ีสุด  

(๕) ฝายประชาสัมพันธ ทำหนาท่ี เปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับการประชาสัมพันธ เผยแพร

ความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหาย และ

ความชวยเหลือใหแกสื่อมวลชนและประชาชนท่ัวไปไดทราบ  

๔.๓ การบรรจุกำลัง  

๔.๓.๑ ในภาวะปกต ิใชกำลังเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลหนองบัวเปนหลัก  

๔.๓.๒ เม่ือคาดวาจะเกิดหรือเกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ีใด ใหกองอำนวยการปองกัน  

และบรรเทาสาธารณภัยเขาควบคุมสถานการณ ปฏิบัติหนาท่ี และเพ่ือชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเร็ว และ 

รายงานใหผูอำนวยการอำเภอบานคาย ทราบทันที  

๕. สถานท่ีตั้ง  

ตั้งอยู ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง  ๒๑๑๒๐  

๖. แนวทางปฏิบัติ  

เพื่อเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและเตรียมความพรอมไวรองรับ สถานการณ      

สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติ ใหองคการบริหารสวน

ตำบลหนองบัว และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมและจัดหาทรัพยากรที่จำเปน เพื่อการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยใหเหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงและความลอแหลมของพ้ืนท่ี รวมท้ังการวางแนวทางการ 

ปฏิบัติการใหพรอมเผชิญสาธารณภัยและดำเนินการฝกซอมตามแผนที่กำหนดอยางสม่ำเสมอเปนประจำ

เพ่ือให เกิดความพรอมในทุกดานและทุกภาคสวนในเขตพ้ืนท่ีตำบลหนองบัว 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การปองกันและลดผลกระทบ 

    ๑.๑ การวิเคราะหความเสี่ยงภัย 

- ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขตพ้ืนท่ี โดย

พิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห

ขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ  

- จัดทาแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย 

๑.๒ การเตรียมการดานฐานขอมูลและระบบ   

      สารสนเทศ 

- จัดทาฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัย  

- พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสาธารณภัยระหวาง 

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชงานไดรวมกัน  

- กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

ปฏิบัติการ 
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หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑.๓ การสงเสริมใหความรูและสรางความ 

ตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- สนับสนุนใหสื่อประชาสัมพันธใหมีบทบาทในการรณรงค

ประชาสัมพันธเพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกดานความปลอดภัย

อยางตอเนื่อง 

 - เผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจแกประชาชน

เก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน  

- พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการรณรงคประชาสัมพันธให 

ชัดเจนเขาใจงาย เหมาะสม เขาถึงกลุมเปาหมายแตละกลุม 

และเปนท่ีนาสนใจ  

-สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเครือขายในการปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาค เอกชน 

และอาสาสมัครตางๆ มีสวนรวมในการรณรงค ในเรื่อง

ความปลอดภัยอยางตอเนื่อง  

๑.๔ การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและ 

เครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย  

- จัดหาพ้ืนท่ีรองรับน้ำและกักเก็บน้ำ 

 - สรางอาคารหรือสถานท่ีเพ่ือเปนสถานท่ีหลบภัย สาหรับ 

พ้ืนท่ีท่ีการหนีภัยทาไดยาก หรือไมมีพ้ืนท่ีหลบภัยท่ี เหมาะสม  

- กอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพ่ือการสงกำลังบำรุง หรือ 

เสนทางไปสถานท่ีหลบภัยใหใชการได  

๒. การเตรียมความพรอม 

    ๒.๑ ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน  

- จัดทำคูมือและจัดทาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผน

สำรองของหนวยงาน และมีการฝกซอมแผน 

 - จัดเตรียมระบบการติดตอสื่อสารหลักและสื่อสารสำรอง  

- กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธขาวสารแก

ประชาชน และเจาหนาท่ี  

- จัดเตรียมระบบการแจงเตือนภัยและสงสัญญาณเตือนภัย

ใหประชาชนและเจาหนาท่ีไดรับทราบลวงหนา 

 -จัดเตรียมเสนทางอพยพและจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย

สำหรับคนและสัตวเลี้ยง  

- กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย ความสงบ

เรียบรอย รวมท้ังการควบคุม การจราจรและการสัญจร

ภายในเขตพ้ืนท่ี  

- จัดระบบการดูแลสิ่งของบริจาคและการสงเคราะห 

ผูประสบภัย 

 - จัดทำบัญชีรายชื่อคนท่ีตองชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ  
 



๑๓ 
 

 

 

 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๒.๒ ดานบุคลากร  - ประเมินความเสี่ยงภัยและความลอแหลมในเขตพ้ืนท่ี โดย

พิจารณาจากขอมูลสถิติการเกิดภัยและจากการ วิเคราะห

ขอมูลสภาพแวดลอมตาง ๆ 

 - จัดทำแผนท่ีเสี่ยงภัยแยกตามประเภทภัย  

๒.๓ ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสด ุ

อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และพลังงาน  

- จัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณท่ีจำเปนใหพรอมใชงานไดทันที 

 - จัดทำบัญชีเครื่องจักรกล ยานพาหนะเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณของหนวยงาน ภาคีเครือขายทุกภาคสวน  

- พัฒนาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ            

ดานสาธารณภัยใหทันสมัย 

 - จัดหาเครื่องมือและอุปกรณท่ีจำเปนพ้ืนฐานสำหรับ 

ชุมชน 

 - จัดเตรียมระบบเตือนภัย 

 - จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง/แหลงพลังงานสำรอง  

๒.๔ ดานการเตรียมรับสถานการณ  - จัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย เชน สถานพยาบาล ไฟฟา ประปา  

ผูนาชุมชน ฯลฯ 

 - มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหแกหนวยงานนั้น 

– กำหนดผูประสานงานท่ีสามารถติดตอไดตลอดเวลา

ของหนวยงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

 

การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
 วัตถุประสงค  
๑. เพื่อดำเนินการระงับภัยที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยที่เกิดขึ้น โดยการ

ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 
๒. เพ่ือรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ  
หลักการปฏิบัติ 
 คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ชุมชน กองอำนวยการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว หรือกองอานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ
บานคาย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การแจงเหตุ  ประชาชน / อาสาสมัคร / คณะกรรมการฯ ฝายแจงเตือนภัย

แจงเหตุใหประธานคณะกรรมการปูองกันและบรรเทา     

สาธารณภัยหมูบาน / ชุมชน และผูอำนวยการทองถ่ิน /   ผู

ท่ีผูอำนวยการทองถ่ินมอบหมายทราบ โดยทางวิทย ุสื่อสาร 

/ โทรศ ัพท  –ว ิทย ุส ื ่อสารความถ่ี  ๑๖๒ .๘๐๐  MHz –

โทรศัพทสายดวน ๐๓๘-๖๔๖๔๒๘ ตอ ๑๑๕  

๒. การระงับเหต ุ คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ 

ชุมชน/อปพร./มิสเตอรเตือนภัย/OTOS/อาสาสมัคร ตางๆ 

เขาระงับเหต ุตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน  

๓. การประสานหนวยงานตาง ๆ  -กรณีผูบาดเจ็บใหประสานสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี/ ขางเคียง 

 -วิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

 -โทรศัพทสาย ๐๓๘-๖๔๖๔๒๘ ตอ ๑๑๕  

-กรณีเกินศักยภาพของหมูบาน/ชุมชนในการระงับภัย ให

ประธานคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมูบาน/ ชุมชน รายงานตอผูอานวยการทองถิ่น เพื่อขอ

ความชวยเหลือ  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

 

 
๒ ๒. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับหมูบาน / ชุมชน จะควบคุมได 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจฯ  - อำนวยการทองถ่ินออกคำสั่งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ  

๒. การเฝาระวัง ติดตาม และรับแจงเหตุ  

    ๒๔ ชั่วโมง  

- จัดเวรเฝาระวังติดตามสถานการณ  

๓. แจงขาวเตือนภัย  - แจงผูประสานงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 - แจงผานทางสื่อตาง ๆ 

 - ออกประชาสัมพันธเสียงตามสาย  

๔. การระงับเหต ุ - ผูอำนวยการทองถ่ินเขาพ้ืนท่ี และตั้งศูนยบัญชาการ 

เหตุการณในท่ีเกิดเหตุ เพ่ือเปนจุดสั่งการ พรอมจัด 

บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และ ยานพาหนะใน

การระงับเหตุ  

๕. การชวยเหลือผูประสบภัย  - ปฏิบัติการคนหา และชวยเหลือผูประสบภัย 

 - ปฐมพยาบาลผูประสบภัยท่ีเจ็บปวยเพ่ือสงไปรักษาตัวใน

โรงพยาบาลตอไป 

 - จัดหาปจจัยสี่ใหแกผูประสบภัย 

 - ใหการสงเคราะหผูประสบภัย  

๖. การรายงานสถานการณ  จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ือรายงานสถานการณใหกองอำนวยการ  

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอานวยการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ จนกระท่ัง

สถานการณภัยสิ้นสุด  

๗. การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  - กรณีตองขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อปท. ขางเคียง / สวนราชการ ตางๆ    ใน

พื้นท่ี / องคกรสาธารณกุศล ภาคเอกชน หรือ กองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไป 

 - วิทยุสื่อสาร ความถ่ี ๑๖๒.๘๐๐ MHz 

 - โทรศัพทสายดวน ๐๓๘-๖๔๖๔๒๘ ตอ ๑๑๕ 

๘. การอพยพ  เม่ือสถานการณเลวรายและจำเปนตองอพยพ ใหดำเนินการ

อพยพเคลื่อนยายอยางเปนระบบ  

 
 
 



๑๖ 
 

 

 

 
 
๓. กรณีสาธารณภัยรุนแรงเกินกวาระดับทองถ่ินจะควบคุมได 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การสงตอการควบคุมสถานการณฯ  - กรณีสถานการณรุนแรงเกินกวาศักยภาพของทองถ่ิน      

จะรับสถานการณได ใหรายงานตอผูอำนวยการอำเภอ    

เพ่ือสงมอบการควบคุมสถานการณตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

 

การอพยพ  
 

วัตถุประสงค 
 เพื ่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของรัฐ และสามารถ

ดำเนินการอพยพเคลื่อนยายใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถระงับการแตกตื่นเสียขวัญของประชาชนไปสู
สถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและ
สามารถใหการบริการประชาชนได  

หลักการปฏิบัติ 
๑. การเตรียมการอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. จัดทำแผนอพยพในพ้ืนท่ีเสี่ยงจากสาธารณภัย  - ประชุมผูท่ีเก่ียวของ  

๒. เตรียมการเก่ียวกับการอพยพ  - ประชุมและสำรวจสถานท่ี 

 - สถานท่ีปลอดภัยสำหรับการอพยพประชาชนและ สัตวเลี้ยง 

- เสนทางหลัก และสำรองสำหรับอพยพ 

 - ปายแสดงสัญญาณเตือนภัย ปายบอกเสนทางอพยพท้ัง

เสนทางหลักและเสนทางรอง 

 - จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ยานพาหนะ ท่ีจำเปน ตอการอพยพ 

 - จัดลำดับความสำคัญของการอพยพ โดยจัดแบงประเภท 

ของบุคคลตามลำดับความสำคัญเรงดวน 

 - กำหนดจุดนัดหมายประจำชุมชนและพ้ืนท่ีรองรับ การอพยพ 

 - จัดทาคูมือการอพยพจากสาธารณภัยท่ีสั้น งายตอการ 

ทำความเขาใจ ใหประชาชนไดศึกษา  

๓. จัดเตรียมสรรพกาลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน 

หรือหนวยอพยพ  

ทบทวนและฝกซอมแผนอยางสม่ำเสมอ  

๔. จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการ

ชวยเหลือตัวเองเม่ืออยูในภาวะฉุกเฉิน  

ประชุมหรือฝกอบรม  

๕. ทบทวนและฝกซอมแผนระบบเตือนภัยและแผน 

อพยพ ประเมินเพ่ือใหสามารถประยุกตใชตอไป  

- ฝกซอมแผนท้ังแบบปฏิบัติการบนโตะ และแบบปฏิบัต ิ

การจริง  

๖. ตรวจสอบการทำงานระบบสื่อสาร  - ติดตอกับผูมีวิทยุสื่อสาร / หรือผูมีโทรศัพทมือถือเพ่ือเขา

รวมในการแจงเตือนภัย - ฝกซอมแผนอพยพ  

๗. แจงประชาชนท่ีอาศัยและทำงานในพ้ืนท่ี 

เสี่ยงภัย วามีความเสี่ยงตอภัยประเภทใด       

ในหมูบาน/ชุมชน เชน อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย  

ประชุมหมูบาน/ชุมชน  

 



๑๘ 
 

 

 

๒. การจัดระเบียบสถานท่ีอพยพและการรักษาความปลอดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. การจัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัย  - จัดเตรียมพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับจำนวนผูอพยพและสตัวเลี้ยง 

– จัดเตรียมและดูแลความสะอาดของหองน้ำ อาหาร น้ำดื่ม 

และสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 

 - จัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 - จัดระเบียบพ้ืนท่ีอพยพ โดยแบงพ้ืนท่ีใหเปนสัดสวน เปน

กลุมครอบครัวหรือกลุมชุมชน 

 - จัดทำแบบฟอรมลงทะเบียนผูอพยพ เพ่ือเปนการ 

ตรวจสอบจำนวนผูอพยพ 

 - จัดหาสถานท่ีปลอดภัยแหงอ่ืนไวรองรับในกรณีพ้ืนท่ีไมเพียงพอ  

๒. การรักษาความปลอดภัย  - จัดระเบียบเวรยามท้ังในสถานท่ีอพยพ และบานเรือน ของผูอพยพ  
 

๓. การดำเนินการอพยพขณะเกิดภัย 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. เรียกประชุมกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/ ชุมชน เม่ือไดรับ

ขอมูลแจงเตือนจากอำเภอ/ หมูบาน / ขอมูล

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน / มิสเตอรเตือนภัย  

- เรียกประชุมกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องคการบริหารสวนตำบลหนองบัว  

๒. เตรียมความพรอม / เตรียมพรอมระบบเตือน 

ภัยท้ังหมด (สัญญาณเตือนภัยวิทยุสื่อสาร

โทรศัพท มือถือ หรือระบบเตือนภัยท่ีมีอยูใน

ทองถ่ิน)  

- เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ  

๓. ติดตามสถานการณจากทางราชการ 

สือ่มวลชน และอาสาสมัครเตือนภัย  

- สั่งการในระหวางการประชุมกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวนตำบลหนองบัว  

๔. ตรวจสอบขอมูลท่ีจำเปนในพนท่ีท่ีประสบภัย  - บัญชีรายชื่อผูอพยพ 

 - บัญชีจำนวนและชนิดของสัตวเลี้ยงท่ีจะอพยพ 

 - ยานพาหนะ 

 - อาหารท่ีสำรองไวสำหรับคนและสัตวเลี้ยง  

๕. ตรวจสอบระบบเครือขายการเตือนภัย  ตรวจสอบสัญญาณวิทยุสื่อสาร  

๖. จัดเตรียมสถานท่ีปลอดภัยรองรับผูอพยพและ 

สัตวเลี้ยง  

ประสานกับผูดูแลสถานที  

 



๑๙ 
 

 

 

 
เม่ือสถานการณเลวรายและจำเปนตองอพยพ 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพ  - ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัยและฝายสื่อสารของ 

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหมูบาน/

ชุมชน ออกประกาศเตือนภัยเพ่ืออพยพใหสัญญาณเตือน

ภัยและประกาศอพยพ เชน เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจาย

ขาว โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียง/สัญลักษณตาง ๆ 

ท่ีกำหนดใหเปนสัญญาณเตือนภัย ประจำชุมชน/หมูบาน  

๒. สงฝายอพยพไปยังจุดนัดหมาย/จุดรวมพล 

เพ่ือรับผูอพยพหรือตามบานท่ีมีผูปวย คนชรา 

เด็ก และสัตวเลี้ยง  

- สั่งการในระหวางการประชุมกองอำนวยการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

๓. การดูแลความปลอดภัยบานเรือนผูอพยพ  - จัดเวรออกตรวจตราความเรียบรอยในพ้ืนท่ีประสบภัย  

 
๔. การดำเนินการอพยพเม่ือภัยส้ินสุด 
 

หลักการปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ 

๑. ตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัย  - สำรวจความเสียหายของพ้ืนท่ีประสบภัย รวมท้ังบานเรือน 

ของผูเสียหาย  

๒. ตรวจสอบสภาพถนนท่ีใชเปนเสนทางอพยพ  - ตรวจสอบสภาพถนนและยานพาหนะ  

๓. แจงแนวทางการอพยพกลับใหประชาชน

ไดรับทราบ  

ประชุมผูเก่ียวของ  

๔. ตรวจสอบความพรอมของประชาชนในการ 

อพยพกลับ  

จัดการประชุมท่ีสถานท่ีท่ีผูอพยพพักอาศัย  

๕. ดำเนินการอพยพประชาชนกลับบานเรือน  ชี้แจงในท่ีประชุมและดำเนินการอพยพประชาชนกลับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

 

 
 
 
 



๒๑ 
 

 

 

 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

 

 
 



สวนท่ี  ๓ 

การใชงานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (INFO) 

 

 นโยบายของรัฐบาลไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)    

ไดมีการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการปฏิบัติงานและบริหารงานรวมท้ัง

การเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูประชาชน และองคกรตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานและ

สามารถบูรณาการระบบขอมูลเพ่ือลดความซ้ำซอนและลาชาในการปฏิบัติงาน 

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (สถ.) ไดพัฒนาระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวน

ทองถิ ่นเพื ่อนำขอมูลออกเผยแพรในเว็ปไซคของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ ่น องคกร

ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไปไดพิจารณานำไปใชประโยชน 

 

การเขาใชงานระบบ 

 ชองทางการเขาใชงาน 

 ๑. เปดใชเว็บเบราวเซอรท่ีไดติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงโปรแกรมเบราวเซอรท่ีสามารถ

รองรับการใชงานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดีท่ีสุด คือ Google Chrome 

 ๒. ใหพิมพ ผิดพลาด! การอางอิงไฮเปอรลิงกไมถูกตอง ชอง URL Address หรือเขาใชงาน

ผานเว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
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๓.  โปรมแกรม เว็บเบราวเซอรจะแสดงระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประกอบดวยสวนตางๆ ของโปรแกรมดังนี้ 

 
 

  ๓.๑  สวนแสดงผลขอมูล Dash Board ซ่ึงประกอบดวยดานตางๆดังนี้ 

   -  ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   -  ดานนวัตกรรมและการศึกษา 

   -  ดานสาธารณภัย 

   -  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   -  ดานบริหารจัดการน้ำ ท้ังอุปโภคและบริโภค 

   -  ดานการจัดการภายในและธรรมมาภิบาล 

   -  ดานศาสนา  วัฒนธรรม  สงัคม 

  ๓.๒  สวนแสดงรายงานสำหรับผูบริการ (BI) 

  ๓.๓  สวนแสดงลิงคใชงานเมนูตางๆ สำหรับการใชงานตัวระบบ 

 ๔.  หากตองการเขาสูระบบเพ่ือบันทึกขอมูลใหคลิกปุม “เขาสูระบบ” 
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การกำหนดสิทธิ์และการแกไขสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของผูใชงาน INFO USER อปท.  

(สำหรับผูใชงาน INFO ADMIN อปท.) 

 การกำหนดการเขาถึงขอมูลกับ INFO USER อปท. นั้น ผูใชงาน INFO ADMIN อปท. 

สามารถเลือกกำหนดการใชงานของแตละกลุมขอมูลโดยกลุมขอมูลท้ังหมด ทางผูใชงาน INFO 

ADMIN สถ.จะเปนผูกำหนดกลุมขอมูลมาใหใชงานของแตละกลุมงานอยูแลว เพียงแต INFO ADMIN 

อปท. เปนผูเลือกกำหนดใหทาง INFO ADMIN อปท. เขาใชงานเฉพาะบางกลุมขอมูล หรือจะใชงาน

ทุกกลุมก็ไดข้ึนอยูกับ INFO ADMIN สถ. กำหนดกลุมผูใชงาน ๑๐ กลุม ตามขอมูลดังนี้ 
 

ลำดับ รหัสกลุมผูใชงาน ชื่อกลุมผูใชงาน 

๑ INFO_APPR ผูรับรองขอมูล ๘ ดานของ อปท. 

๒ INFO_VIEM ผูดูแลขอมูล ๘ ดาน ของ อปท. 

๓ INFO_USER1 ผูบันทึกขอมูล อปท.ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๔ INFO_USER2 ผูบันทึกขอมูล อปท. ดานนวัตกรรมและการศึกษา 

๕ INFO_USER3 ผูบันทึกขอมูล อปท. ดานสาธารณภัย 

๖ INFO_USER4 ผูบันทึกขอมูล อปท. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๗ INFO_USER5 ผูบันทึกขอมูล อปท. ดานการบริหารจัดการน้ำ 

๘ INFO_USER6 ผูบันทึกขอมูล อปท. ดานการจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

๙ INFO_USER7 ผูบันทึกขอมูล อปท. ดานศาสนา วัฒนธรรมและสังคม 

๑๐ INFO_USER8 ผูบันทึกขอมูล อปท. ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 

การใชงานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(สำหรับผูใชงาน INFO USER อปท.) 

 

 ข้ันตอนการใชงานระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๑. หลังจาก SSO ADMIN อปท. ไดสราง INFO USER อปท. และไดกำหนดสิทธิ์เขาใชงาน

ตามกลุมผูใชงาน สำหรับบันทึกในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน INFO USER อปท. 

สามารถ Loging เขาใชงานระบบผานระบบยืนยันตัวตนของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
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๒.  ระบบยืนยันตัวตนของกรมฯ จะแสดงหนาจอสำหรับ INFO USER อปท. ที่จะสามารถ

เขาใชระบบสารสนเทศตางๆ ของกรม ไดตามสิทธิ์ท่ี SSO ADMIN ไดกำหนดใชงาน 

 
 

๓.  ผูใชงาน INFO USER อปท. Loging เขาใชระบบขอมู,กลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์ INFO ADMIN อปท. ไดกำหนดสิทธิ์กลุมผูใชงานใหใชงาน 
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การลงขอมูล  ดานที่ ๓  สาธารณภัย 

 ๑.  ขอมูลดาน อปพร. 

 
 

๑. การเพ่ิมขอมูล อปพร. 

 ๑.  ใหคลิกท่ีปุม  “เพ่ิมขอมูล” 

 ๒.  ระบบจะไปยังหนากรอกขอมูล 
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ข้ันตอนการบันทึกขอมูล อปพร. 

 ๑. ขอมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาโดยอัตโนมัติ   

 ๒. ระบุชื่อ – นามสกุล      

 ๓. ระบุเลขบัตรประชาชชน  “บังคับกรอกขอมูล” 

 ๔. ระบุความรูเฉพาะทาง 

 ๕. ระบุหลักสูตรท่ีผานการฝกอบรม 

 ๖. ระบุท่ีอยู 

๗. หลังจากกรอกขอมูลจนครบถวนและถูกตองให กดปุม “บันทึกขอมูล” 

การคนหาขอมูล อปพร. 

๑. เลือกรายการท่ีตองการคนหาขอมูล 

๒. ใสรายละเอียดและกดปุมคนหา 
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การแกไขขอมูล อปพร. 

 ๑. เลือกรายการขอมูล อปพร. ท่ีตองการจะแกไข โดยกดปุม “แกไข” 

 ๒. แกไขขอมูล อปพร. 

 ๓. หลังจากท่ีแกไขขอมูลเรียบรอย ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” 
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การลบขอมูล อปพร. 

 ๑. เลือกรายการท่ีตองการลบขอมูล 

 ๒. คลิกปุม “ลบขอมูล” หากตองการลบขอมูลใหคลิกปุม “ตกลง” หากไมตองการลบขอมูล

ใหคลิกปุม “ยกเลิก” 
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 ๒. ขอมูลดานอุปกรณ 

  เมนูดานสาธารณภัย > ขอมูลดานอุปกรณ 
 

 
 

การเพ่ิมขอมูลอุปกรณ 

 ๑. ใหคลิกท่ีปุม “เพ่ิมขอมูล” 

 ๒. ระบบจะไปยังหนาขอมูล 
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ข้ันตอนการบันทึกขอมูลอุปกรณ 

 ๑. ขอมูล อปท. ทางระบบจะดึงลงมาอัตโนมัติ 

 ๒. ระบุยี่หออุปกรณ “บังคับกรอก” 

 ๓. ระบุ รุน 

 ๔. ระบุประเภท อุปกรณ 
 

 
 

 ๕. ระบุ ประเภทยอย ตองทำการระบุประเภทอุปกรณกอน จึงสามารถเลือกประเภทยอยได 

 ๖. ระบุ รูปภาพ โดยทำการอัพโหลดเลือกรูปไฟลประกอบ และกรอกรายละเอียดขอมูล 

 ๗. หลักจากกรอกขอมูลจนครบถวนถูกตองใหกดปุม “บันทึกขอมูล” 
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การคนหาขอมูลอุปกรณ 

 ๑. เลือกรายการท่ีตองการคนหาขอมูล 

 ๒. ใสรายละเอียดและกดปุมคนหา 
 

 
 

 

การแกไขขอมูลอุปกรณ 

 ๑. เลือกรายการขอมูลอุปกรณท่ีตองการแกไข โดยกดปุม “ แกไข” 

 ๒. แกไขขอมูลอุปกรณ 

 ๓. หลักจากท่ีแกไขขอมูลแลว ใหกดปุม “บันทึกขอมูล” 
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การลบขอมูลอุปกรณ 

 ๑. เลือกรายการท่ีตองการ “ลบขอมูล” 

 ๒. คลิกปุม “ลบขอมูล” หากตองการลบขอมูลใหคลิก “ตกลง” หากไมตองการลบขอมูล ให

คลิกปุม “ยกเลิก” 
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๓. ขอมูลรถ 

 เขาสูเมนูดานสาธารณภัย > ขอมูลรถ 
 

 
 

การเพ่ิมขอมูลรถ 

 ๑. ใหคลิกท่ีปุม “เพ่ิมขอมูล”  

 ๒. ระบบจะไปยังหนากรอกขอมูล 
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ข้ันตอนการบันทึกขอมูลรถ 

 ๑. ขอมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาอัตโนมัติ 

 ๒. ระบุยี่หอรรถ “บังคับกรอก” 

 ๓. ระบุรุน “บงัคับกรอก” 

 ๔. ระบุเลขตัวถัง “บังคับกรอก” 

 ๕. ระบุเลขพัสดุ “บังคับกรอก” 

 ๖. ระบุทะเบียนรถ “บังคับกรอก” 

 ๗. ระบุปท่ีจัดซ้ือ “บังคับกรอก” 

 ๘. ระบุประเภทรถ 
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๙.  ระบุประเภทยอยรถ 

 
 

๑๐. ระบุสถานการณใชงาน 

 
 

 ๑๑.  ระบุชื่อเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

 ๑๒.  ระบุสังกัดหนวยงาน 

 ๑๓.  ระบุเบอรติดตอ 

 ๑๔.  ระบุรูปภาพ โดยทำการอัพโหลดเลือกไฟลรูปภาพประกอบขอมูล 

 ๑๕.  หลังจากกรอกขอมูลจนครบและถูกตองใหกดปุมบันทึกขอมูล 
 

การคนหารถ 

 ๑. เลือกรายการท่ีตองการคนหา 

 ๒. ใสรายละเอียดแลวคลิกปุม “คนหา” 
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การแกไขขอมูลรถ 

 ๑. เลือกรายการรถ ท่ีตองการแกไขโดยคลิกปุม “แกไข” 

 ๒. แกไขขอมูลรถ 

 ๓. หลังจากท่ีแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” 
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การลบขอมูลรถ 

 ๑. เลือกขอมูลท่ีตองการลบ 

 ๒. คลิกปุม “ลบ” ขอมูล หากตองการลบขอมูลใหคลิก “ตกลง” หากไมตองการลบขอมูลให

คลิก “ยกเลิก” 
 

 
 

๔. ขอมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

 เขาสูเมนูสาธารณภัย > ขอมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 
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การเพ่ิมขอมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

 การเพ่ิมขอมูล ระบบจะกำหนดประเภทพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยให อปท. สำรวจแตละหมูบาน 

 
 

ข้ันตอนการบันทึกขอมูลพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

 ๑. ระบุเลือก ประเภทพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำทวม พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินถลม พ้ืนท่ี

เสี่ยงภัยหนาว พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยคลื่นสึนามิ พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผดินไหว 

 ๒. คลิกท่ีปุมแกไขขอมูล 

 ๓. เลือกคลิกกลองขางหนาชื่อหมูบาน/ชุมชน ท่ีอยูมนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนั้นๆ 

 ๔. หลักจากนั้น ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” 

 ๕. ระบบจะบันทึกขอมูล/ชุมชน ท่ีถูกคลิกใหไปอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยประเภทนั้นๆ  
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การคนหาขอมูล 

 ๑. เลือกรายการท่ีตองการคนหาขอมูล 

 ๒. ใสรายละเอียดแลวคลิก “คนหา” 

 
 

การแกไขพ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

 ๑. เลือกรายการขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท่ีตองการแกไขโดยคลิกปุม “แกไข” 

 ๒. แกไขพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

 ๓. หลักจากท่ีแกไขเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” 
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๕.  ขอมูลศูนยพักพิง 

 การเขาสูเมนูดานสาธารณภยั > ศูนยพักพิง 
 

 
 

การเพ่ิมขอมูลศูนยพักพิง 

๑. ใหคลิกท่ีปุม “เพ่ิมขอมูล” 

๒. ระบบจะไปยังหนากรอกขอมูล 
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 ข้ันตอนการกรอกขอมูลศูนยพักพิง 

 ๑. ขอมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาใหอัตโนมัติ 

 ๒. ระบุชื่อศูนยพักพิง “บังคับกรอก” 

 ๓. ระบุชุมชน/หมูท่ี 

 
 

 ๔. ระบุประเภท 

 ๕. ระบุเปดใหบริการเม่ือ (พ.ศ.) “บังคับกรอก” 

 ๖. ปดใหบริการเม่ือ (พ.ศ.) 

 ๗. ระบุขนาดพ้ืนท่ีใชสอย (ตร.ม.) 

 ๘. ระบุศักยภาพท่ีรองรับผูประสบภัยได 

 ๙. ระบุเจาหนาท่ีประจำศูนย (ชื่อ - นามสกุล) 
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 ๑๐. ระบุเบอรติดตอ 

 ๑๑. ระบุท่ีอยูศูนยพักพิง 

 ๑๒. พิกัดท่ีอยูสามารถคลิกไดบนพ้ืนท่ี ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองติจูดให โดย

จุดเริ่มตนจะอิงกับท่ีตั้ง อปท. ของผูใชงาน 
 

 
 ๑๓. ระบุรูปภาพ โดยการทำการอัพโหลดเลือกไฟลรูปภาพประกอบขอมูล 

 ๑๔. หลังจากการกรอกขอมูลจนครบและถูกตองใหกดปุม “บันทึกขอมูล” 

 

การคนหาขอมูลศูนยพักพิง 

 ๑. เลือกรายการท่ีตองการคนหา 

 ๒. ใสรายละเอียดแลวคลิก “คนหา” 
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การแกไขขอมูลศูนยพักพิง 

๑. เลือกรายการท่ีตองการแกไข โดยกดปุมแกไข 

๒. แกไขขอมูลศูนยพักพิง 

๓. หลังจากท่ีแกไขขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดปุมบันทึกขอมูล 
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การลบขอมูลศูนยพักพิง 

 ๑. เลือกรายการท่ีตองการลบขอมูล 

 ๒. คลิกปุมลบขอมูล หากตองการลบขอมูลใหคลิกปุม “ตกลง” หากไมตองการลบขอมูล   

คลิกปุม “ยกเลิก” 
 

 
 

๖. ขอมูลแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 การเขาเมนูดานสาธารณภัย > ขอมูลแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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การเพ่ิมขอมูลแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑. ใหคลิกท่ีปุมเพ่ิมขอมูล 

 ๒. ระบบจะไปยังหนากรอกขอมูล 
 

 

 
 

ข้ันตอนการการบันทึกขอมูลแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑. ระบุเลือกปงบประมาณ “บังคับกรอก” 

 ๒. ขอมูล อปท.ทางระบบจะดึงมาใหอัตโนมัติ 

 ๓. ระบุชื่อแผนปฏิบัติการ “บังคับกรอก” 

 ๔. ระบุภาพ โดยทำการอัพโหลด เลือกไฟลืรูปภาพประกอบ 

 ๕. หลังจากกรอกขอมูลจนครบ และถูกตองใหกดปุม “บันทึกขอมูล” 
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การคนหาขอมูลแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑. เลือกรายการท่ีตองการคนหาขอมูล 

 ๒. ใสรายละเอียดแลวคลิกปุมคนหา 

 
 

การแกไขขอมูลแผนปองกันและบรรเทาสาธารภัย 

 ๑. เลือกรายการขอมู,แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที ่ตองการแกไข โดยกดปุม 

“แกไข” 

 ๒. แกไขขอมูลแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ๓. หลังจากท่ีแกไขขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม “บันทึกขอมูล” 
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การลบขอมูลแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑. เลือกรายการท่ีตองการลบขอมูล 

 ๒. คลิกปุมขอมูล หากตองการลบขอมูลใหคลิกปุม “ตกลง” หากไมตองการลบขอมูลให   

คลิกปุม “ยกเลิก” 

 

 



เอกสารอางอิง 
 

๑. ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา
ตำแหนงและมาตรฐานของตำแหนง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔.  แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ี มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๒๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน 

๒๕๖๓ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงขอมูลในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (INFO 
ระบบใหม) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๖. เว็ปไซค  https://sso.dla.go.th/ 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ๑ 

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เรื่อง การเลือกและ 

แตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตร เจาพนักงานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
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ภาพกิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการนักศึกษา 

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ ๑๘ 
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ภาคผนวกที่  ๒ 

รายนามวิทยากร 
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รายนามวิทยากร 
 

๑. วิทยากร  : นางกัลยานี  บุญธรรม 

    ตำแหนง : ผูอำนวยการกองกฎหมาย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : ระเบียบกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒. วิทยากร  : นางสาวสุมารินทร วองสุรีย 

    ตำแหนง : ผูอำนวยการสวนชวยเหลือผูประสบภัยภูมิภาค กองชวยเหลือผูประสบภัย กรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : ระเบียบกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย 

๓. วิทยากร  : นายโสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล 

    ตำแหนง : รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคณะศิลปะศาสตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

หัวขอการบรรยาย : เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

๔. วิทยากร  : นางสาวดวงนภา  อุตตมางคพงศ 

    ตำแหนง : ผูอำนวยการสวนนโยบายภัยธรรมชาติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕. วิทยากร  : นางสาวศิลิกา การดี 

    ตำแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังทองถ่ิน  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

หัวขอการบรรยาย : ความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ.2560 

๖. วิทยากร  : นายภูมิพิสุทธิ์  พงศเพียรธรรม 

    ตำแหนง : นิติกรชำนาญการ กลุมงานคดี กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

หัวขอการบรรยาย : กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดและ ขอมูล
ขาวสาร ของทางราชการ 

๗. วิทยากร  : วาท่ี ร.ท.กมลกาจ รุงปน 

    ตำแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

หัวขอการบรรยาย : การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๘. วิทยากร  : ร.ต.อ.สมโภช  จำนวนนา 

    ตำแหนง : สารวัตจราจร สภอ.คลองหลวง 

   

หัวขอการบรรยาย : สัมมนาการปองกันอุบัติเหตุทางถนนการตั้งจุดตรวจ และการเรียกสัญญาณจราจร 
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๙. วิทยากร  : ด.ต.สมเดช  มีแสง 

    ตำแหนง : ผูบังคับหมูจราจร สภอ.คลองหลวง 

หัวขอการบรรยาย : สัมมนาการปองกันอุบัติเหตุทางถนนการตั้งจุดตรวจ และการเรียกสัญญาณจราจร 

๙. วิทยากร  : นายธนาดิษย  นพคุณ 

    ตำแหนง : นายชางไฟฟาชำนาญงาน ศูนยเทคโนโลยีฯ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : การใชวิทยุสื่อสารของทางราชการ 

๑๐. วิทยากร  : นางสาวศิดาภา  พรธุวานนท 

    ตำแหนง : สน.คท.สถ. 

หัวขอการบรรยาย : ความรูเก่ียวกับบำเหน็จ บำนาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๑. วิทยากร  : นางสาวจันทรสิมา  แสงสุริยา 

    ตำแหนง : ผูอำนวยการสวนสนับสนุนการมีสวนรวม 

หัวขอการบรรยาย : การจัดการปองกันอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลม 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๒. วิทยากร  : นายบันลือศักดิ์  สุนทร 

    ตำแหนง : สบ.พถ.   

หัวขอการบรรยาย : หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 

๑๓. วิทยากร  : นายสมชาย  ประภาสะโนบล 

    ตำแหนง : นักวิชาการอิสระ 

หัวขอการบรรยาย : การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม 

๑๔. วิทยากร  : นางสาวกนกวรรณ  ขันหลวง 

    ตำแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

หัวขอการบรรยาย : โครงสรางอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง 

๑๕. วิทยากร  : นางสาววาสนา  ยี่รงค 

    ตำแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

หัวขอการบรรยาย : บทบาท อำนาจหนาท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายกระจายอำนาจ 

๑๖. วิทยากร  : นางสาวกิตติกานต  รูรอบดี 

    ตำแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารการคลังทองถ่ิน 

หัวขอการบรรยาย : ระเบียบการฝกอบรมและแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำโครงการฝกอบรมและศึกษา 

ดูงานของ อปท. 
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๑๗. วิทยากร  : นายปฐมพงศ  แสงสีจันทร 

    ตำแหนง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

หัวขอการบรรยาย : การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

๑๘. วิทยากร  : นายเดชรัตน  ไตรโภค 

    ตำแหนง : นักวิชาการอิสระ 

หัวขอการบรรยาย : การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต 

๑๙. วิทยากร  : นายประวิทย  เปรื่องการ 

    ตำแหนง : ผูชำนาญการพิเศษ/อนุกรรมการดานมาตรฐานวินยั อุทธรณและรองทุกข  

ของ ก.จ. ,ก.ท. และก.อบต. 

หัวขอการบรรยาย : การดำเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒๐. วิทยากร  : จิรวัญญ  ดีเจริญชิตพงศ 

    ตำแหนง : นักวิชาการอิสระ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอรและภาษา 

หัวขอการบรรยาย : สัมมนาทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐ  (Digital Literacy) 

๒๑. วิทยากร  : รุงโรจน  เกตุผึ้ง 

    ตำแหนง : นักวิชาการอิสระ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอรและภาษา 

หัวขอการบรรยาย : สัมมนาทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากร

ภาครัฐ  (Digital Literacy) 

๒๒. วิทยากร  : นายอำพร  สวัสดิยากร 

    ตำแหนง : ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมบริษัททรูมูฟ 

หัวขอการบรรยาย : การใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและประสิทธิภาพในการทำงานในยุค Thailand ๔.๐ 

๒๓. วิทยากร  : นายนพนยั  โพธิ์หา 

    ตำแหนง : นายชางโยธา สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

กรมปองและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : ฝกปฏิบัติการกูภัย 

๒๔. วิทยากร  : นายสุนทรพจน  ปานสวาส 

    ตำแหนง : นักวิทยาศาสตรชำนาญงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัย   กรมปองและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : ฝกปฏิบัติการกูภัย 
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๒๕. วิทยากร  : พ.อ.อ. อนุชติ  ยืนยง 

    ตำแหนง : นายชางเครื่องกลชำนาญงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัย   กรมปองและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : ฝกปฏิบัติการกูภัย 

๒๖. วิทยากร  : นายคมเพชร  แกวทองคำ 

    ตำแหนง : เจาพนักงานปองกันและและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สถาบันพัฒนา

บุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมปองและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : ฝกปฏิบัติการกูภัย 

๒๗. วิทยากร  : นายวรัญชัย  หนูบุญ 

    ตำแหนง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กรมปองและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : ฝกปฏิบัติการกูภัย 

๒๘. วิทยากร  : ดร.พิเชษฐ หนองชาง 

    ตำแหนง :  ผูชวยเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

หัวขอการบรรยาย :  ระบบการแพทยฉุกเฉิน  (Emergency Medical Service System) 

๒๙. วิทยากร  : นายสันติ  บุษบงทอง 

    ตำแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) 

๓๐. วิทยากร  : นางสาวศศิประภา ดารารัตน 

    ตำแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หัวขอการบรรยาย : การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย 

๓๑. วิทยากร  : นายสวัสดิ์  ยอดแกว 

    ตำแหนง : รองหัวหนาจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดปทุมธานี 

หัวขอการบรรยาย : ความรูจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน) 

๓๒. วิทยากร  : นางนิภาภรณ  ใจแสง 

    ตำแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ 

หัวขอการบรรยาย : มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมทาง
อากาศ 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  ระเบียบกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผูบรรยาย  นางกัลยานี  บุญธรรม 

วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

ระเบียบกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 กฎหมายหมายหลักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คือ พระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งประกอบไปดวย ๖ หมวด  ๕๘ มาตรา ซึ่งประกอบไปดวยสวน

สำคัญตางๆดังนี้ 

 มาตรา ๔  “สาธารณภัย” หมายความวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาด        

ในมนุษยโรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆอันมีผลกระทบตอสาธารณชน  

ไมวาจากธรรมชาติมีผูทำใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย

ประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และใหความหมายรวมถึงภัยทาง

อากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 

 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความ นายกองคการบริหารสวนตำบล นายกเทศมนตรี นายกเมือง

พัทยา และหัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีอ่ืน 

 “เจาพนักงาน”  หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา              

สาธารณภัยในพ้ืนท่ีตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “อาสาสมัคร”  หมายความวา อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

หมวด ๑ บทท่ัวไป เก่ียวกับอำนาจหนาท่ี 

 มาตรา ๒๐ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่มีหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในเขตทองถิ ่นของตน โดยมีผู บริหารทองถิ ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นแหงพื ้นที ่นั ้นเปน

ผูรับผิดชอบในฐานะผูอำนวยการทองถิ่น และมีหนาที่ชวยเหลือผูอำนวยการจังหวัดและผูอำนวยการ

อำเภอตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง ใหผูอำนวยการทองถ่ินมีอำนาจสั่ง

การควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัต ิหนาที ่ของเจ าพนักงานและอาสาสมัครใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

 ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่นั้น เปนผูชวย

ผูอำนวยการทองถ่ิน รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือผูอำนวยการทองถ่ินตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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หมวดท่ี  ๒ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เก่ียวกับการสั่งใช การปฏิบัติหนาท่ี 

 มาตรา  ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

แหงพ้ืนท่ีใด ใหผูอำนวยการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีนั้นมีหนาท่ีเขาดำเนินการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอำนวยการอำเภอท่ีรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ีนั้นและ

ผูอำนวยการจังหวัดทราบทันที 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหผูอำนวยการทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

  (๑) สั ่งขาราชการฝายพลเรือน พนักงานสวนทองถิ ่น เจาหนาที ่ของหนวยงานของรัฐ          

เจาพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใดๆในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัย

ใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามความจำเปนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๒) ใชอาคาร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และยานพาหนะของหนวยงานของรัฐ

และเอกชนที่อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเทาที่จำเปนเพื่อการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๓) ใชเครื่องมือสื่อสารของหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยูในเขตองคกรปกครอง         

สวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ีเกิดสาธารณภัยหรือทองท่ีท่ีเก่ียวเนื่อง 

 (๔) ขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (๕) สั่งหามเขาหรือใหออกจากพ้ืนท่ี อาคารหรือสถานท่ีท่ีกำหนด 

 (๖) จัดใหมีการสวเคราะหผูประสบภัยโดยท่ัวถึงและรวดเร็ว 

 มาตรา ๒๒ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๒๑ เกิดขึ้น ใหผู อำนวยการอำเภอ และผูอำนวยการ

จังหวัด มีอำนาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูอำนวยการทองถ่ิน 

 มาตรา ๒๓ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพื้นที่ใด   

ใหเปนหนาท่ีของผูอำนวยการทองถ่ินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดตอใกลเคียงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนท่ี

นั้น ท่ีจะสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

 มาตรา ๒๔ เมื ่อเกิดสาธารณภัย ใหเปนหนาที ่ของเจาพนักงานที ่ประสบเหตุตองเขา

ดำเนินการเบื้องตนเพื่อระงับสาธารณภัยนั้น แลวรีบรายงานใหผู อำนวยการทองถิ่นที่รับผิดชอบ      

ในพ้ืนท่ีนั้นเพ่ือสั่งการตอไป 

 มาตรา ๒๕ ในกรณีที ่ เก ิดสาธารณภัยและภยันตรายจากสาธารณภัยน ั ้นใกล จะถึง 

ผูอำนวยการมีอำนาจสั ่งใหเจาพนักงานดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื่อนยายสิ่งกอสราง วัสดุ หรือ

ทรัพยสินของบุคคลที่เปนอุปสรรคแกการบำบัดปองภยันตรายได ทั้งนี้ เฉพาะเทาที่จำเปนแกการ

ยับยั้งความเสียหาย 

 มาตรา ๒๖ เมื่อมีกรณีที่เจาพนักงานจำเปนตองเขาไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยูใกลเคียงกับ

พื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเพื่อทำการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกระทำไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
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เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่แลว เวนแตไมมีเจาของหรือผูครอบครองอยูในเวลานั้น 

หรืออยูภายใตการควบคุมของผูอำนวยการ ก็ใหกระทำไดแมเจาของหรือผูครอบครองไมอนุญาต 

 มาตรา ๒๘ เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใด และการที่ผูใดอยูอาศัยในพื้นท่ี

นั ้นจะกอใหเกิดภยันตรายหรือกีดขวางตอการปฏิบัต ิหนาที ่ของเจาพนักงานใหผูบ ัญชาการ              

รองผูบัญชาการ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับมอบหมายมีอำนาจสั่งอพยพซึ่งอยูในพื้นที่นั้น

ออกจากพ้ืนท่ีดังกลาว ท้ังนี้เทาท่ีจำเปนแกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หมวด ๖ บทกำหนดโทษ 

 มาตรา ๔๙ ผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของผูอำนวยการตามมาตรา 

๒๑    ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท 

 มาตรา ๕๐ ผูใดท่ีขัดขวางการดำเนินการของเจาพนักงานตามมาตรา ๒๔ หรือการปฏิบัติตาม

คำสั่งของผูอำนวยการตามมาตรา ๒๕ หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามมาตรา ๒๖ 

วรรคสาม  ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 มาตรา ๕๑ ผูใดเขาไปในพื้นที่ที่ปดกั้นตามมาตรา ๒๗ (๓) ผูอำนวยการหรือเจาพนักงาน     

ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการจะเรียกบุคคลดังกลาวมาตักเตือนแทนการดำเนินคดีก็ได 

 มาตรา ๕๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำสั่งอพยพบุคคลออกจากพื้นที่ตามมาตรา ๒๘      

ถาคำสั่งอพยพนั้น เพื่อเปนการปองกันการกีดขวางการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทา        

สาธารณภัย หรือฝาฝนคำสั่งตามมาตรา ๒๙ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน 

๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 มาตรา ๕๓ ในขณะเกิดสาธารณภัย ผู ใดแตงเครื ่องแบบหรือประดับเครื ่องหมายของ

อาสาสมัครหรือขององคการสาธารณกุศล และเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีเกิดสาธารณภัยโดยมิไดเปนอาสาสมัคร

หรือสมาชิกองคการสาธารณกุศลดังกลาว เพ่ือใหบุคคลอ่ืนเชื่อวาตนเปนบุคคลดังกลาวตองระวางโทษ

จำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 มาตรา ๕๔ ผูใดเรี่ยไร หรือหาประโยชนอื่นใดสำหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบโดยแสดงตน

เปนอาสาสมัคร เจาพนักงานหรือผูดำรงตำแหนงอื่นใดในหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย หรือใชชื่อของหนวยงานที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการดำเนินการ

ดังกลาวตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 

๒,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  ระเบียบกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย 

ผูบรรยาย  นางสาวสุมารินทร วองสุรีย 

วันท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

ระเบียบกฎหมายวาดวยการสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัย 

แนวทางในการใชจายงบประมาณในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

 
วัตถุประสงคของระเบียบกระทรวงการคลัง 

๑. เพ่ือชวยเหลือหรือสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระหวางท่ียังไมไดรับ

เงินงบประมาณรายจาย 

๒. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาของผูประสบภัยพิบัติ แตมิไดมุงหมายที่จะชดใช

ความเสียหายใหแกผูใด 

๓. เพื่อเปนคาใชจายที่จำเปนตอการดำรงชีพและความเปนอยูของประชาชน หรือเปนการ

ซอมแซม  ใหคืนสู สภาพเดิม อันเนนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา ไมสามารถสราง

สิ่งกอสรางหรือสาธารณูปโภค  ท่ีถาวรหรือกอสรางใหมได 

นิยามศัพท 

“ภัยพิบัติ” หมายความวา สาธารณภัย อันไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ภาวะ    

ฝนแลงทิ้งชวง ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยจากโรคระบาดในสัตวและมนุษย ภัยสงคราม ภัยเกิดจากการ

กระทำของผูกอการราย 



67 
 

“ฉุกเฉิน” ความหมายวา เกิดข้ึนโดยปจจุบันทันดวนหรือเปนท่ีคาดหมายวาจะเกิดข้ึนในเวลา

อันใกลและจำเปนตองรีบแกไขโดยฉับพลัน 

ประเภทเงินทดรองราชการ  ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 

วงเงิน ๑๐ ลานบาท เปนวงเงินเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

วงเงิน ๒๐ ลานบาท เปนวงเงินเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย 

แนวทางการใชจายเงินทอรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

ข้ันตอนการใชจายเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย 
 

 
 

การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 เม่ือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดในพ้ืนท่ีใด ใหผูมีอำนาจดำเนินการประกาศในพ้ืนท่ีนั้น เปนเขตให

ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 - กรณีในจังหวัดอ่ืน ใหเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัด รวมกับ ก.ช.ภ.จ. 
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 หากไมสามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ไดทันทวงที และผูวาราชการจังหวัดเห็นวาความเสียหาย

ดังกลาว เปนไปตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด ใหมีอำนาจพิจารณาประกาศเขตใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปกอนไดโดยไมตองขอความเห็นชอบ ก.ช.ภ.จ. 
 

แผนผังการประกาศใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

 
คณะกรรมการใหความชวยเหลือผู ประสบภัยพิบัติอำเภอ/กิ ่งอำเภอ (ก.ช.ภ.อ/ก.ช.ภ.กอ) 

ประกอบดวย 

๑. นายอำเภอ หรือ ปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำก่ิงอำเภอ  เปนประธาน 

๒. หัวหนาสวนราชการประจำอำเภอ หรือก่ิงอำเภอท่ีเก่ียวของ, ผูแทนไมเกิน ๔ คน , ผูแทน

กลาโหม ๑ คน,ผูแทนกรม ปภ. ๑ คน,ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอ

นั้น ๑ คน          เปนกรรมการ 

๓. ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความม่ันคง เปนกรรมการและเลขานุการ 
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อำนาจหนาท่ีของ ก.ช.ภ.อ 

 
การใหความชวยเหลือบรรเทาทุกข ขณะเกิดสาธารณภัย 

 
 

การใหความชวยเหลือบรรเทาทุกข ขณะเกิดสาธารณภัย 

 
 

หลักเกณการใชจายเงินทดรองราชการ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกอบดวย ๖ ดาน ดังตอไปนี้ 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

ผูบรรยาย  นายโสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล  

ตำแหนง  รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนาคณะศิลปะศาสตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณในองคกร 

ส่ิงสำคัญในการเขียนหนังสือราชการ  มีดังนี้ 

๑. เอกภาพ  หมายถึง มีใจความสำคัญเพียงเรื ่องเดียว  ไมควรเขียนหลายจุดประสงคใน

หนังสือฉบับเดียวกัน 

๒. สัมพันธภาพ  หมายถึง มีการเชื่อมโยงกัน เปนเหตุเปนผลกัน 

๓. สารัตถภาพ  หมายถึง มีการเนนย้ำสาระสำคัญใหเดนชัด อาจเนนในสวนเนื้อหาดวยการ

ใชถอยคำหรือดวยการขีดเสนใตขอความ หรือการใชตัวหนา ตัวเอน ตัวอักษรขนาดใหญ 

๔. เสถียรภาพ หมายถึง การใชคำใหคงท่ี สม่ำเสมอ 

ความหมายของงานสารบรรณ 

 งานสารบรรณ หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตนตั้งแตการจัดทำ  

การรับ  การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย 

 ในทางปฏิบัติ การบริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ 

จด จำ  ทำสำเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงาน การประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ สั่งการ 

ตอบ ทำรหัส   เก็บเขาท่ี คนหา ติดตามและทำลาย 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณใหความหมายของหนังสือราชการไวดังนี้ 

 หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

 ๑. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 

 ๒. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใด ซ่ึงมิใช สวนราชการหรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 

 ๓. หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 

๔. เอกสารท่ีทางราชการจัดทำข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 

๕. เอกสารท่ีทางราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ  

๖. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
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ชนิดของหนังสือราชการ 

๑. หนังสือภายนอก 

๒. หนังสือภายใน 

๓. หนังสือประทับตรา 

๔. หนังสือสั่งการ 

๕. หนังสือประชาสัมพันธ 

๖. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทำข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดย ใชกระดาษตราครุฑ เปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มี

ถึงบุคคลภายนอก มีวิธีใช ดังนี้ 

๑) ใชในการติดตออยางเปนทางการ 

๒) ใชติดตอภายนอกระหวางสวนราชการ 

๓) ใชติดตอระหวางสวนราชการกับหนวยงานท่ีมิใชสวนราชการ 

๔) ใชติดตอระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก 

๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปน

หนังสือท่ีติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันใชกระดาษบันทึกขอความ 

๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที ่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมขึ้นไปเปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกำกับตรา ใชกระดาษตราครุฑ ใชในการติดตอ

ระหวาง  สวนราชการ และ ระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอกในกรณีท่ีไมใชเรื่องสำคัญ  

ลักษณะการใชหนังสือประทับตรา 

๑. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 

๒. การสงสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

๓. การตอบรับทราบท่ีไมเก่ียวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน 

๔. การแจงผลงานท่ีไดดำเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ีเก่ียวของทราบ 

๕. การเตือนเรื่องท่ีคาง 

๖. เรื ่องที ่ห ัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ ้นไปกำหนดโดยทำเปนคำสั ่ง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 

๔. หนังสือสั่งการ คือ หนังสือที่ใชสั่งการของผูบังคับบัญชาและสวนราชการหรือหนวยงาน 

เพ่ือความเรียบรอยในการปฏิบัติงาน   แบงออกเปน ๓ ชนิด ไดแก 
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 ๑) คำสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย            

ใชกระดาษตราครุฑ 

 ๒) ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผู มีอำนาจที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอำนาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานประจำ ใชกระดาษตราครุฑ 

 ๓) ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอำนาจหนาที่กำหนดใหใช โดยอาศัยอำนาจ

ของกฎหมายท่ีบัญญัติไวใหกระทำได ใชกระดาษตราครุฑ 

๕. หนังสือประชาสัมพันธ คือ หนังสือท่ีสวนราชการจัดทำข้ึนเพ่ือแจงขาวสารและขอมูลทาง

ราชการใหสวนราชการหรือบุคคลท่ัวไปทราบ แบงเปน ๓ ชนิด ดังนี้ 

 ๑) ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะ

แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ 

 ๒) แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเขาใจในกิจการ

ของทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ 

 ๓) ขาว คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ ไมใชกระดาษ

ตราครุฑ บางสวนราชการอาจมีกระดาษที่เปนรูปแบบสำหรับทำเอกสารขาวโดยเฉพาะ หรืออาจใช

กระดาษขนาดมาตรฐาน 

๖. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทำข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการทำ

ข้ึนนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว หรือหนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอก

มีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด ดังนี้ 

 ๑) หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแกบุคคล นิติบุคคล 

หรือ หนวยงาน เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ใชกระดาษตราครุฑ 

๒) รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม 

และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 

๓) บันทึก คือ ขอความซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชา

สั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานระดับต่ำกวาสวนราชการระดับกรม

ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ 

 ๔) หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ 

และสื่อกลางบันทึกขอมูลดวย หรือหนังสือบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขา

ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกำหนดขึ้นใชตาม

ความเหมาะสม เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง ใหทำตามแบบ เชน โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง 

สัญญา หลักฐานการสืบสวน  และคำรอง เปนตน 
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ส่ือกลางบันทึกขอมูล ตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่อใด ๆ ท่ีอาจใชบันทึกขอมูล

ไดด วยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส รวมตลอดทั ้งพื ้นที ่ท ี ่ส วนราชการใชในการจัดเก็บขอมูล

อิเล็กทรอนิกสดวย เชน บริการคลาวด (cloud computing) 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี้ 

“ใหสวนราชการจัดใหมีที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือเรียกโดยยอวา “อีเมล” 

กลางของสวนราชการ เพื่อการรับสงขอมูลขาวสารและหนังสือราชการ โดยใหใชชื่อ saraban ตาม

ดวยชื่อโดเมน (domain name) ของสวนราชการนั้น หรืออยางนอยตองลงทายดวยชื่อโดเมนของ

สวนราชการตนสังกัด ตัวอยางเชน 

 

ราชการบริหารสวนกลาง   saraban@opm.go.th 

    saraban@dwr.mail.go.th 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค  saraban-phayao@moi.go.th 

    saraban_lampang@dopa.go.th 

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  saraban@srirachacity.go.th 

    saraban_6301209@dla.go.th 

สวนราชการอาจจัดหาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (digital signature) เพื่อใชรับรองหนังสือของสวน

ราชการท่ีจะสงทางอีเมลดวยก็ได” 

การยืนยันการไดรับอีเมลในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ใหตอบกลับ (reply) อีเมลนั้นไปยังที่อยูอีเมลที่สงมาหรือที่อยูอีเมลอื่นใดตามที่ผูสงไดระบุไว

ภายในวันทำการ    ที่ไดรับอีเมลนั้น ในกรณีที่ไดรับภายหลัง ๑๖.๓๐ น. ใหตอบกลับอยางชาไมเกิน 

๑๐.๐๐ น.ของวันทำการถัดไป และตองมีขอความระบุวาสวนราชการนั้นไดรับอีเมลแลว พรอมท้ังระบุ

หมายเลขโทรศัพทของสวนราชการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผูบรรยาย  นางสาวดวงนภา  อุตตมางคพงศ 

ตำแหนง  ผูอำนวยการสวนนโยบายภัยธรรมชาติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วันท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

สาระสำคัญแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 นโยบายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  

คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติไดกำหนดนโยบายไว ๔ ดาน และ

เชื่อมโยงกับ ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ มุงเนนการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการฟนฟูอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการสาธารณภัย  

เปาหมายการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 

๑. ระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ มีความพรอมรับสถานการณท่ี

อาจเกิดข้ึนโดยการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๒. สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีการเรียนรูและมีภูมิคุมกันในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

๓. ประชาชนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยโดยใหความสำคัญกับการสรางองคความรู 

ความตระหนักและวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสังคมและทองถ่ินเพ่ือมุงเขาสู 

“การรูรับ-ปรับตัว-ฟนเร็วท่ัว-อยางยั่งยืน” (Resilience) 

วัตถุประสงคของแผน 

๑. เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ (Concept of Operation) ใหแกหนวยงานทุกภาค

สวนตั้งแตระดับทองถิ่นถึงระดับประเทศ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางบูรณาการเปน

ระบบ และมีทิศทางเดียวกัน 

๒. เพื่อเปนการประมวลแนวทางปฏิบัติและทิศทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยท่ี

นานาประเทศใชอยูในปจจุบันมาประยุกตใชในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่สอดคลองกับ

บริบทของประเทศไทย และสามารถนำไปปรับใชในการจัดทำแผนระดับตางๆใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบดวย การลด

ความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการฟนฟูที่ดีกวาและปลอดภัยกวาเดิม 

ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ รวมถึงระดับนานาชาติเพ่ือใหมีความเสียหายนอยท่ีสุด 

กรอบเซนได  

 กรอบเซนได คือ กรอบการดำเนินงานเซนได เพื่อลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

หรือ “กรอบเซนได” (Sendai Framework) เปนเครื่องมือสำคัญในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

โลกระยะ   ๑๕ ป เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ ซ่ึงประเทศไทยสมาชิกขององคการสหประชาชาติ 

จำนวน ๑๘๗ ประเทศ ไดรวมใหการรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกวาดวยการลดความ

เสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุน 

ประเทศไทย กับ กรอบเซนได 

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบใหประเทศไทยในฐานะประเทศ

สมาชิกเขารวมในการรับรองกรอบเซนไดดังกลาว ซึ่งภายหลังคณะกรรมการปองกันและบรรเทา      

สาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช) ไดเห็นชอบใหนำหลักการภายใตกรอบเซนไดมาบรรจุไวในแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติ

แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พรอมท้ังสั่งการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนตอง

นำไปปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไป พรอมทั้งใหความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหเปนไปตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

กรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

 เปาหมาย ปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงใหมและลดความเสี่ยงที่มีอยูเดิม ดวยมาตรการทาง

เศรษฐกิจโครงสราง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึกษา สภาพแวดลอม เทคโนโลยี การเมือง 

รวมถึงมาตรการเชิงสถาบันท่ีมีการบูรณาการและลดความเหลื่อมล้ำเพ่ือปองกันและทำความลอแผลม

และเปราะบางตอภัยพิบัตินอยลง ตลอดจนชวยใหมีการเตรียมความพรอมสำหรับการเผชิญเหตุและ

ฟนฟูที่ดียิ ่งขึ ้น อันนำไปสูความสามารถที่จะรับมือและฟนฟูกลับไดในระยะเวลาที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

 ผลลัพธ  ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและลดความสูญเสียชีวิต วิถีชีวิต และสุขภาพ ตลอดจน

ความสูญเสียตอสินทรัพยทางเศรษฐกิจ กายภาพ สังคม และสภาพแวดลอมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชน 

และประเทศอยางเปนรูปธรรม 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 
ช่ือวิชา  ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ผูบรรยาย  นางสาวศิลิกา การดี 
วันท่ี  ๒7  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 
แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 

   หมายความวา : ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูมีอำนาจ ใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานภาครัฐ 

 
    

    
หมายความวา : ผูดำรงตำแหนงหัวหนาสายงานซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการบริหาร

พัสดุตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้นกำหนด หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ี 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีสอ 
 

 

เจาหนาท่ี พ.ร.บ. 

 

หัวหนาเจาหนาท่ี (ระเบียบ) 

 

วิธีการซ้ือหรือจาง 
แบงออกเปน  3 วิธี 

 

 

 

 

 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป             วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

แยกออกเปน 

วิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส 
(Electronic Market : e Market ) 

 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic bidding : e-bidding) 

                 วิธีสอบราคา 

เง่ือนไข มาตรา 56 (1) 

         

เง่ือนไข มาตรา 56 (2) 
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คณะกรรมการ 

ประกาศเชิญชวนท่ัวไป (e-bidding) 

1. คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

2. คกก.ตรวจรับพัสด ุ

สอบราคา 

1. คกก.พิจารณาผลการสอบราคา 

2. คกก.ตรวจรับพัสด ุ

คัดเลือก 

1. คกก.ซื้อหรือจางโดยวิธีคดัเลือก 

2. คกก.ตรวจรับพัสด ุ

วิธีเฉพาะเจาะจง 

1.คกก.ซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2.คกก.ตรวจรับพัสด ุ
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81 
 

สรุปสาระสำคัญรายวิชา 
ช่ือวิชา  กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสาร  
           ของทางราชการ 
ผูบรรยาย  นายภูมิพิสุทธิ์  พงศเพียรธรรม 
วันท่ี  ๒7  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  1๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 (มาตรา 4) 
 

 
 

 
 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ.2539 (มาตรา 5) 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 (มาตรา 6) 
 

 
 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 (มาตรา 7) 
 

 
 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 (มาตรา 8) 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 (มาตรา 9) 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 (มาตรา 10) 
 

 
 

 
 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 (มาตรา 11) 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีพ.ศ.2539 (มาตรา 12) 
 

 
 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 (มาตรา 13) 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 
ช่ือวิชา การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
ผูบรรยาย วาท่ี ร.ท.กมลกาจ รุงปน 
วันท่ี  ๒7  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  16.๐๐ - ๑9.๐๐ น. 
หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

เคาโครงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รายละเอียดประกอบไปดวย  4  สวน  
 
    สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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สวนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
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กระบวนการแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีใชในปจจุบัน  ใชกับ 3 กรณ ี
 

การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

         
 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 

        
 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา    
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา     สัมมนาการปองกันอุบัติเหตุทางถนนการตั้งจุดตรวจ และการเรียกสัญญาณจราจร 

ผูบรรยาย  ร.ต.อ.สมโภช  จำนวนนา ตำแหนง สว.จร  และ ด.ต.สมเดช  มีแสง ตำแหนง ผบ.หมู 

    จราจร  จาก สภอ.คลองหลวง   

วันท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

สัมมนาการปองกันอุบัติเหตุทางถนนการตั้งจุดตรวจ และการเรียกสัญญาณจราจร 

ปญหาอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุติดอันดับของโลก ซ่ึงสาเหตุ

หลักๆท่ีเกิดมาก คือ การเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต สาเหตุหลักท่ีทำใหเกิดการเสียชีวิต คือการ

ไมสวมใสหมวกนิรภัยดังนั้นจึงตองมีมาตรการในการดูแลและควบคุมเพ่ือใหการเกิดอุบัติเหตุลดลง 

การตั้งจุดตรวจ 

 เปนยุทธวิธีหนึ ่งในการควบคุมดูแลของการปองกันอาชญากรรม รวมไปถึงการปองกัน

อุบัติเหตุ ซ่ึงมักจะพบเห็นกันในรูปแบบของการบริหารสายตรวจ วาดวยทฤษฎีการปองกันอาชญกรรม

โดยบังคับใชกฎหมาย โดยแบงเปน ๓ ทฤษฎี ดังนี้ 

 ๑.  ทฤษฎีการปองกันอาชญากรรมโดยแนวบังคับใชกฎหมาย 

 ๒.  ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ 

 ๓.  ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม 

 โดยสามารถแบงรูปแบบการตั้งจุดตรวจไดดังนี้ 

 ๑. ดานตรวจ  หมายถึง สถานท่ีทำการท่ีเจาพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจคน

เพื่อจับกุมผูกระทำความผิดในเขตทางเดินรถ ความหมายตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๕๓      

โดยระบุสถานท่ีไวชัดเจนเปนการถาวร 

 ๒. จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที ่เจาพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหนาที่ตรวจคนเพื่อจับกุม

ผูกระทำความผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวงเปนการชั่วคราว โดยมีการกำหนดระยะเวลาเทาท่ี

จำเปนแตตองไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง 

 ๓. จุดสกัด หมายถึง สถานท่ีท่ีเจาพนักงานตำรวจออปฏิบัติหนาท่ีตรวจคนเพ่ือจับกุมผูกระทำ

ความผิด ในกรณีท่ีมีเหตุการณฉุกเฉินเรงดวน เกิดข้ึนเปนการชั่วคราว 

ความสำคัญของการตั้งดานตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด มีดังนี้ 

 ๑. เพ่ือควบคุมพ้ืนท่ีลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม 

 ๒. เพ่ือเปนการปองปรามการกระทำผิดกฎหมาย 

 ๓. เพ่ือเปนการปดเสนทางและตัดชองโอกาสคนรายหลบหนี 
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 ๔. เพ่ือตรวจคนบุคคลหรือยานพาหนะท่ีผานเขาออกพ้ืนท่ี 

 ๕. เพ่ือคนหาสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ เครื่องมือเครื่องใชในการกระทำผิด 

หลักการพิจารณาพ้ืนท่ีในการตั้งดานตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด 

 ๑. สภาพภูมิประเทศใหความปลอดภัยเจาหนาท่ีตำรวจ 

 ๒. สภาพภูมิอากาศ ฝนไมตก/แดดไมรอนจัด 

 ๓. สภาพการจราจรไมหนาแนนติดขัด 

 ๔. เปนพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวกับความม่ันคง 

 ๕. เปนพ้ืนท่ีท่ีมรการเกิดอาชญกรรมสูง 

 ๖. เปนเสนทางท่ีคนรายมักใชในการหลบหนี 

อุปกรณ เครื่องมือตางๆในการตั้งดานตรวจ จุดสกัด 

 ๑. แผงก้ันจุดตรวจ 

 ๒. มีแสงไฟสองสวางในการมองเห็นไดอยางชัดเจนในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร ในเวลา

กลางคืนกอนถึงจุดตรวจ  

 ๓. กรวยยาง 

 ๔. กระบองสัญญาณ 

 ๕. ไฟฉาย/สปอรตไลท 

 ๖. เครื่องขยายเสียง 

 ๗. เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ 

 ๘. อุปกรณตรวจใตทองรถ 

 ๙. กลองถายภาพ/กลองบันทึกภาพ 

 ๑๐. ตัวสกัด 

โดยมีการแบงพ้ืนท่ีบริเวณจุดตรวจเปน ๕ สวน ดังนี้ 

 ๑. พ้ืนท่ีสวนแรก เปนพ้ืนท่ีเฝาสังเกต 

 ๒. พ้ืนท่ีสวนท่ี ๒ เปนพ้ืนท่ีพิจารณาคัดเลือกรถตองสงสัย 

 ๓. พ้ืนท่ีสวนท่ี ๓ เปนพ้ืนท่ีตรวจคน 

 ๔. พ้ืนท่ีสวนท่ี ๔ เปนพ้ืนท่ีคอยสกัดรถ 

 ๕. พ้ืนท่ีสวนท่ี ๕ เปนพ้ืนท่ีควบคุมผูกระทำความผิด 

 ขอควรระวัง  ในการตั้งดานตรวจ และจุดตรวจ ตองคำนึงถึงการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ใกลทาง

โคง ทางแยก ในเวลากลางคืนตองมีแสงสวางท่ีเพียงพอ  
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สัญญาณเสียงจราจร มี ๓ ประเภท ดังนี้ 

๑. สัญญาณไฟจราจร 

๒. สัญญาณมือ 

๓. สัญญาณนกหวีด 

๑. สัญญาณไฟจราจร  ประกอบไปดวย ๓ ส ีคือ 

 - สีแดง  หมายถึง  หยุด 

 - สีเหลือง หมายถึง  เตรียมหยุด 

 - สีเขียว  หมายถึง  ใหไปได  

๒. สัญญาณมือ 

      
 

     
 

๓.สัญญาณนกหวีด  มี ๒ อยางคือ 

 ๑. ใชสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง หมายถึง ใหผูขับข่ีหยุดรถทันที 

 ๒. ใชสัญญาณนกหวีดสั้น ๒ ครั้งติดตอกัน หมายถึง ใหผูขับข่ีรถผานไปได 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  การใชวิทยุส่ือสารของทางราชการ 

ผูบรรยาย  นายธนาดิษย  นพคุณ 

ตำแหนง  นายชางไฟฟาชำนาญงาน ศูนยเทคโนโลยีฯ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วันท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

การใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

 ระบบส่ือสาร ประกอบดวย โทรทัศน โทรศัพท วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร อินเทอรเน็ต ฯลฯ 

 การส่ือสาร หมายถึง วิธีการสงขาวใดๆ ท่ีสงเปนขอความหรือการเขารหัสซ่ึงมิใชการสนทนา

ถึงกันโดยตรง 

 รหัส  หมายถึง  การใชตัวอักษร ตัวเลข แทนอักษรหรือตัววเลขในขอความธรรมดาดวยวิธี

ตางๆเพ่ือรักษาความลับในการสงขาว 

ความสำคัญระบบส่ือสารทางวิทยุ 

 เปนระบบสื่อสารที่ใชติดตอกันโดยตรงไมตองผานระบบเชื่อมตอเวลาเกิดเหตุการณใหญ      

ซ่ึงหลักการความสำคัญท่ีมักถูกนำมาใชคือมีความงายในการติดตอสื่อสาร มีความสะดวกในการใชงาน 

สามารถใชงานไดงายไมซับซอน และมีความประหยัด 

หลักปฏิบัติในการติดตอส่ือสาร มีดังนี้ 

 ๑. ตองจดบันทึกหรือเตรียมขอความเพ่ือความรวดเร็ว 

 ๒. ขอความตองสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และไดใจความ 

 ๓. กอนพูดตองฟงกอนวาขายสื่อสารนั้นวางหรือไม เพื่อจะไมไดเกิดการรบกวนการทำงาน

ของหนวยงานอ่ืน โดยตองใชนามเรียกขานท่ีกำหนดใหเทานั้น 

 ๔. ตรวจสอบนามเรียกขานของหนวยงานหรือบุคคลท่ีตองการติดตอสื่อสารกอน 

 ๕. ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของขายสื่อสารการเรียกขาน 

มารยาทในการใชวิทยุส่ือสาร 

 ๑. ไมติดตอกับสถานีท่ีใชนามเรียกขานไมถูกตอง 

 ๒. ไมสงขาวสารท่ีเก่ียวกับขาวธุรกิจการคา 

 ๓. หามการรับ สง ขาวสารอันมีเนื้อหาละเมิดตอกฎหมายบานเมือง 

 ๔. ใหโอกาสสถานีท่ีมีขาวสารสำคัญ เรงดวน ฉุกเฉิน สงขาวกอน 

 ๕. ไมสงเสียงดนตรี รายการบันเทิง และการโฆษณาทุกประเภท 

 ๖. ไมแสดงอารมณโกรธในการติดตอสื่อสาร 
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 ๗. ไมใชถอยคำท่ีไมสุภาพ หรือหยาบคายในการติดตอสื่อสาร 

 ๘. ไมยินยอมใหผูอ่ืนใชเครื่องวิทยุสื่อสาร 

 ๙. หามติดตอสื่อสารในขณะมึนเมาสุราหรือควบคุมสติไมได 

 โดยการปฏิบัติตามระเบียบตางๆดังนี้ 

- ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ 

- ระเบียบวาดวยการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ (Synthesizer) ในขาย

วิทยุสื่อสารของ ปภ. พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 
ช่ือวิชา  ความรูเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น 
ผูบรรยาย  น.ส. ศิดาภา  พรธุวานนท 
ตำแหนง  สน.คท.สถ. 
วันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 8) 

พ.ศ. 2556 )  
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542) (ออกตามความใน พ.ร.บ.บำเหน็จ บำนาญฯ แกไข

เพ่ิมเติม          พ.ศ.2563) 
 กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2548   (แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3)      พ.ศ. 2563 )  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบำนาญของราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2522     ( แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 17) พ.ศ.2562   
สิทธิของขาราชการสวนทองถิ่นเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ 

ประกอบดวย  1. บำเหน็จปกติ 
    2. บำนาญปกติ   
         3. บำนาญพิเศษหรือบำเหน็จพิเศษ 
         4. เงินเพ่ิมจากเงินบำนาญ 
         5. บำเหน็จดำรงชีพ 
         6. เงินชวยคาครองชีพผูรับบำนาญ (ช.ค.บ.) 
         7. บำเหน็จตกทอด 
         8. เงินชวยพิเศษ 

ขอมูลสำคัญสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 

เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายถึง เงินเดือนที่ไดรับจากงบประมาณของราชการสวนทองถ่ิน 
ประเภทเงินเดือน  เดือนสุดทายท่ีออกจากราชการ 
 โดยไมรวม เงินเพ่ิมประจำตำแหนง หรือเงินเพ่ิมสำหรับผูเชี่ยวชาญ หรือผูประกอบวิชาชีพเฉพาะ 
 แตใหรวม เงินเพ่ิมสำหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และหรือการปราบปรามผูกระทำผิด (ถามี) อปท.
ตองตั้งเบิก 
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หลักเกณฑการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
• การเลื่อนข้ันเงินเดือนปกติ ใหเลื่อนปละสองครั้ง  

• ครั้งท่ีหนึ่ง  ใหเลื่อนในวันท่ี 1 เมษายน  ของปท่ีไดเลื่อน 
ครั้งท่ีสอง  ใหเลื่อนในวันท่ี 1 ตุลาคม    ของปถัดไป 

• กรณีขาราชการสวนทองถิ่นผูใดที่จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุสั่งเลื่อนข้ัน
เงินเดือนใหผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคำนวณบำเหน็จบำนาญในวันท่ี 30 ก.ย. ของปท่ีจะพน
จากราชการ  

• เชน เกษียณ ๑ ตค.๖๕ ใชเงินเดือนท่ีเลื่อน ณ ๓๐ ก.ย.๖๕ (เงินเดือนเดิม) 
 

การนบัอายุบุคคล 

 ม.๒๑ แหง พรบ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ.๒๕๐๐ บัญญัติวาขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีอายุครบ 
๖๐ ปบริบรูณแลว เปนอันพนจากราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณท่ีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ นั้น 
 การพิจารณาปท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
        ผูท่ีเกิด ตั้งแต ๑ ม.ค.ถึง ๑ ต.ค.จะตองเกษียณฯ (พ.ศ.เกิด บวก ๖๐) 
        ผูท่ีเกิด ตั้งแต ๒ ต.ค.ถึง ๓๑ ธ.ค.จะตองเกษียณฯ(พ.ศ.เกิด บวก ๖๑) 
    เชน นาย ก.เกิด ๑๔ ก.พ.๒๕๐๕ จะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณในวันท่ี ๑๓ ก.พ.๒๕๖๕ 
 

วิธีคิดเงินบำเหน็จปกติ  

 เงินท่ีทางราชการจายใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการ

มาซ่ึงจายครั้งเดียว (เปนเงินกอน) 

 

 

 

*** เชน - เงินเดือนเดือนสุดทายกอนออกจากราชการไดรับ 40,000 บาท - มีเวลาราชการสำหรับ

คำนวณบำเหน็จ 30 ป จะไดรับบำเหน็จปกติ = 40,000 × 30 = 1,200,000 บาท 

วิธีคิดเงินบำนาญปกต ิ

เงินท่ีทางราชการจายใหแกขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือตอบแทนความชอบท่ีไดรับ ราชการมา 

ซ่ึงจายเปนรายเดือน (จนกวาจะตาย) 

 

 

 

เงินบำเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสดุทาย x จำนวนปเวลาราชการ 

เงินบํานาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จํานวนปีเวลาราชการ 

                          50 
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บำเหน็จดำรงชีพ  

• กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2563 ) (ประการในราชกิจจานุเบกษา 30 กันยายน 2563) หลักการคือ  

•  จายใหแกขาราชการสวนทองถ่ินผูรับบำนาญ ไมเกิน 15 เทาของบำนาญรายเดือน   แตไมเกิน 
500,000 บาท 
(1) ผูรับบำนาญอายุต่ำกวา 65 ปบริบูรณ ขอรับไดไมเกิน 200,000 บาท           

      (2) ผูรับบำนาญอายุ 65 ปบริบูรณข้ึนไป  ขอรับไดไมเกิน 400,000 บาท  
      (3) ผูรับบำนาญอายุ 70 ปบริบูรณข้ึนไป  ขอรับไดไมเกิน 500,000 บาท 
แตถาใชสิทธิตามขอ (1)(2)ไปแลวใหขอรับไดไมเกินสวนท่ียังไมครบตามสิทธิ  แตรวมกันแลวตองไมเกิน 
500,000 บาท  
กรณีรับไปแลว กลับเขารับราชการใหม ออกจากราชการครั้งหลังเลือกรับบำนาญ ไมมีสิทธิรับอีก    
(ขอพรอมบำนาญ,ขอ ๑ ต.ค.-๓๑ ธ.ค.หรือขออีกที ๖๕ ป)  ผูขอรับบำเหน็จดำรงชีพ จะตองเลือกรับ
บำนาญเทานั้น 
 

เงินบำเหน็จตกทอด   
 คือเงินท่ีจายใหแกทายาท ของขาราชการสวนทองถ่ิน   ท่ีตายระหวางรับราชการ ถาความ
ตายนั้นมิไดเกิดข้ึนเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินเดือนเดือนสุดทาย x จำนวนปเวลาราชการ 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 
ช่ือวิชา  การจัดการและปองกันอุทกภัย วาตภัย และดินโคนถลม 
ผูบรรยาย  น.ส. จันทรสิมา  แสงสุริยา 
ตำแหนง  ผูอำนวยการสวนสนับสนุนการมีสวนรวม/ปภ. 
วันท่ี  ๒๙  เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

สาธารณภัย    

พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 4 กำหนดวา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย         

ภัยแลง  โรคระบาดในมนุษย  โรคระบาดสัตว  โรคระบาดสัตวน้ำ การระบาดของศัตรูพืช  ตลอดจน

ภัยอื่นๆ  อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ  มีผูทำใหเกิดขึ้น  อุบัติเหตุ  หรือ

เหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต  รางกายของประชาชน  หรือความเสียหายแกทรัพยสินของ

ประชาชน  หรือของรัฐ  และใหหมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมดวย 

*** ภัยอ่ืนๆ = ภัยจากชางปา  (เปนภัยท่ีพ่ึงบัญญัติเขามาใหม) 

ประเภทสาธารณภัย   

แบงเปน ดานสาธารณภัย ๑๔ ประเภท และ ดานความม่ันคง มี ๔ ประเภท  ไดแก 
ดานสาธารณภัย 

1. อุทกภัยและดินโคลนถลม    8. ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 
2. ภัยจากพายุหมุนเขตรอน    9. ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
3. ภัยจากอัคคีภัย     10. ภัยจากคลื่นสึนามิ 
4. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย   11. ภัยจากโรคระบาดในมนุษย 
5. ภัยจากคมนาคมและขนสง    12. ภัยจากโรค แมลง สัตว ศัตรูพืชระบาด 
6. ภัยแลง       13. ภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้ำ 
7. ภัยจากอากาศหนาว    14. ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ดานความม่ันคง     

1. ภัยจากการกอวินาศกรรม 
2. ภัยจากทุนระเบิดและกับระเบิด 
3. ภัยทางอากาศ 
4. ภัยจากการชุมนุมประทวงและกอการจลาจล 
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ระดับการจัดการสาธารณภัย   

ระดับ การจัดการ ผูอำนวยการตามกฎหมาย 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูอำนวยการอำเภอ ผูอำนวยการทองถ่ิน และ/หรือ 
ผูชวยผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร ควบคุมและสั่งการ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอำนวยการจังหวัด หรือผูอำนวยการกรุงเทพมหานคร 
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

4 สาธารณภัยรายแรงอยางยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุมและบัญชาการ 

 

ความเส่ียงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) 

โอกาสท่ีสาธารณภัยทำใหเกิดการสูญเสียตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ความเปนอยู และภาค

บริการตาง ๆ ในชุมชนใด ชุมชนหนึ่ง ณ หวงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  

การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน  (CBDRM) 

 เนนการอาศัยชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข บรรเทา และฟนฟูความเสียหายจาก

สาธารณภัย โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดแนวทางแกปญหาในการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความเสี่ยงของชุมชนและเพิ่ม ขีดความสามารถใหคนใน

ชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยไดดวยตนเองในระดับหนึ่งกอนท่ีหนวยงานภายนอกจะเขาไป

ใหความชวยเหลือ จึงเปนเครื่องมือในการเตรียมประชาชน/ชุมชน ใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญสาธารณ

ภัย และไดรับผลกระทบตอชีวิต และทรัพยสินใหนอยที่สุด รวมทั้งเปนการสรางภาคีเครือขายภาค

ประชาชนในรูปแบบอาสาสมัคร เพ่ือชวยเหลืองานเจาหนาท่ีในข้ันตอนของการเตรียมความพรอม 

ฝายดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ใน กม. 

1. ฝายอำนวยการ (รับแจงเหตุ ประสานงาน ทำบัญชี/ขอมูล ประชาสัมพันธ รายงาน/บรรยายสรุป) 
2. ฝายเฝาระวังและแจงเตือนภัย (จัดเวรเฝาระวัง ติดตามขาวสาร แจงเตือนภัย) 
3. ฝายคนหาและกูภัย (คนหา กูชีพ กูภัย ปฐมพยาบาล นำสง รพ.) 
4. ฝายรักษาความสงบเรียบรอย (จัดเวรยามตรวจตรา รักษาความสงบเรียบรอย จัดการจราจร) 
5. ฝายสงเคราะหผูประสบภัย (จัดหาปจจัย 4 แจกจายถุงยังชีพ ดูแลการอพยพ รับบริจาค) 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 
ช่ือวิชา     หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 
ผูบรรยาย  นายบันลือศักดิ์  สุนทร  
ตำแหนง สบ.พถ.       
วันท่ี  30  เมษายน  ๒๕๖๕  ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 
 

 
หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 

     จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ  Public mind) หมายถึง 
จิตสำนึกเพื่อสวนรวม เพราะคำวา “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิไดเปนของผูหนึ่งผูใด จิตสาธารณะจึงเปน
ความรูสึกถึงการเปนเจาของในสิ่งท่ีเปนสาธารณะ ในสิทธิและหนาท่ีท่ีจะดูแล  และบำรุงรักษารวมกัน  

     จิตอาสา หรือ มีจิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง  จิตของคนที ่ร ู จ ักความเสียสละ        
ความรวมมือ รวมใจ ในการทำประโยชนเพื่อสวนรวม จะชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยกัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดำเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชน
สุขแกสังคม เชน การชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการไมท้ิงขยะลงในแหลงน้ำ การดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติ เชน โทรศัพทสาธารณะ หลอดไฟฟาท่ีใหความสวางตามถนนหนทาง  แมแตการประหยัด
น้ำ ประปา หรือไฟฟา ที่เปนของสวนรวม โดยใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ตลอดจนชวยกันดูแล
รักษา ใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก หรือผูที ่รองขอความชวยเหลือเทาที่จะทำได ตลอดจน
รวมมือกระทำเพื ่อไมใหเกิดปญหา หรือชวยกันแกปญหา แตตองไมขัดตอกฎหมาย เพื ่อรักษา
ประโยชนสวนรวม 
  
ความเปนมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
 

               พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหหนวยราชการ 
ในพระองค 904 รวมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพ่ือเปนการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพื ่อประโยชนสุขของประชาชน ทั ้งนี ้เพื ่อใหประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี            
มีความสุขและประเทศชาติมีความม่ันคงอยางยั่งยืน โดยมีหนวยราชการในพระองค 904 เปนผูกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานรวมกับ หนวยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และใหจัดตั้งศูนยอำนวยการ
ใหญโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหนาท่ีควบคุม อำนวยการและประสานการ 
ปฏิบัติเพื่อใหการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เปนไปอยางตอเนื่องถูกตอง
ตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ 
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ศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
     หลักการทรงงาน ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 กษัตริยนักพัฒนา สูการพัฒนาท่ียั่งยืนและม่ังคง 
     หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงยึดหลัก

ผลประโยชนของปวงชน และการพัฒนาคนเปนสำคัญ นับเปนกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ 
และกระบวนการคิดบนรากฐานของ “การเขาใจมนุษย” ในการสรางสรรคนวัตกรรมจากความเขาใจ 
ศึกษาผูคนดวยการสังเกตและใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา เพื่อเปนการสืบสานพระราชปณธิาน 
และนอมเกลานอมกระหมอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ตามหลักการ  “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ที่ใชทรงงานผานโครงการพระราชดำริ หลายๆ
โครงการ อาทิ เชน โครงการฝนหลวง โครงการทฤษฎีใหม โครงการแกลงดิน และโครงการกังหันน้ำ
ชัยพัฒนา ใหกลายมาเปนบทเรียน เพื่อใหไดเรียนรูกระบวนการคิดบนรากฐานของการเขาใจมนุษย 
การเขาถึงขอมูลเพื่อใหการสรางสรรคนั ้นตอบสนองความตองการ การพัฒนาดวยความรูและภูมิ
ปญญาที่ไมจำกัดอยูแคมิติใดมิติหนึ่ง ตลอดจนการทดลองและปรับปรุงจนไดผลลัพธที่ยั่งยืน และ
สามารถประยุกตใชได 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 
ช่ือวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม 
ผูบรรยาย  นายสมชาย  ประภาสะโนบล 
ตำแหนง  นักวิชาการอิสระ 
วันท่ี  30 เมษายน  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

 
การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม 
 

บุคลิกภาพเพ่ือการสมาคม 
 ดานอากัปกิริยา (กายกรรม) 
 การยืน การนั่ง การเดิน การไหว การรับประทานอาหาร การดำรงตนตามวัฒนธรรมสังคม 
 

ดานการพูดจา (วจีกรรม) 
 การทักทาย การแนะนำตัว การใชโทรศัพท การใช E-mail 
 

ดานเจตคติ (มโนกรรม) 
 มารยาทการรับ – สง ของขวัญ ของท่ีระลึก 
 มารยาทการใชสมบัติสาธารณะ 
 มารยาทการเยี่ยมไข 
 มารยาทการเปลี่ยนแปลงผูอ่ืนโดยไมเกิดการบาดหมาง 
มารยาทเม่ือเดินตามหรือสวนกับผูใหญ 

กรณีเดินตามผูใหญ ใหผู ใหญเดินนำหนาไปเล็กนอย แลวเดินตามเยื้องๆ ไปกับทานทาง
ดานซาย ใหทานมองเห็นสะดวกวาเราตามมา 

กรณีเดินสวนกับผูใหญ ใหคอมศีรษะเล็กนอย หากทางเดินไมกวางมากนัก ตองใหผูใหญไปกอน 
 

มารยาทในการเดินข้ึน-ลงบันได 

การเดินข้ึนหรือลงบันได  ใหเดินชิดขอบดานขวามือของเรา เพ่ือใหผูอ่ืนเดินสวนกันได 

ถาเดินลงบันไดกับผูใหญ  ตองเดินนำทานลงมา 1-2 ข้ันบันได นอกจากจะไมค้ำหัวผูใหญ

แลว ยังชวยดูแลความปลอดภัยใหทานดวย 

การนั่งท่ีสงางาม 

      เม่ือจะเดินเขาไปนั่ง ใหเดินไปจนถึงเกาอ้ีตัวท่ีจะนั่งโดยใหเกาอ้ีตัวท่ีจะนั่งอยูดานขวามือของ
ตัวเราใชมือขวาเลื่อนเกาอี้ออกมาพองาม เลื่อนตัวเขาไปนั่งเพียงครึ่งเกาอี้กอน แลวจึงยกตัวขึ้นเล็กนอย
เพ่ือเลื่อนเกาอ้ีใหพอดีกับตัวเองกระเปาถืออาจวางไวขางๆ  คลองแขนไว หรือวางไวบนตักก็ได 
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มารยาทในการสง  E-mail 

 ไมสง E-mail อ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับงานใหผูรับท่ีไมสนิทคุนเคย 

 ใสหัวขอ ท่ีติดตอสื่อสารทุกครั้ง เพ่ือสะดวกในการคนหาของผูรับ 

 ไมควรใชตัวพิมพใหญท้ังหมด เพราะเหมือนกับตะโกนใสผูรับ 

 ควรตอบคำถามตั้งแตตอนตนฉบับ   เพ่ือผูรับจะไดไมเสียเวลาในการคนหา 

 ควรใชตัวอักษรสีดำที่ทีมีขนาดตัวอักษรใหญพอประมาณ   ขนาดอักษร  14 ,16  

เปนขนาดท่ีอานงายท่ีสุดเม่ือจะ Forword  mail ตองลบ e-mail คนกอนออกดวย 
 

มารยาทในการพูดโทรศัพท 

 เม่ือเสียงโทรศัพทดังข้ึน ใหรีบรับ อยาปลอยใหดังเกิน 3 ครั้ง 

 หากมีการขอหมายเลขโทรศัพทสวนตัวของผูอ่ืนควรขออนุญาตเจาตัวเขากอน  

 เม่ือเสียงโทรศัพทดังข้ึน ใหรีบรับ อยาปลอยใหดังเกิน 3 ครั้ง 

 หากมีการขอหมายเลขโทรศัพทสวนตัวของผูอ่ืน ควรขออนุญาตเจาตัวเขากอน             

 ผูท่ีโทรศัพทไปหาคูสนทนาควรเปนผูยุติการสนทนา 

 ไมควรโทรศัพทไปหาใครเชาหรือดึกเกินไปในกรณีท่ีตองติดตอไปยังผูหนึ่งผูได ควร

กลาวทักทายและแนะนำตัววาเปนใคร กอนแจงธุระหรือวัตถุประสงคในการติดตอ 

 ผูท่ีโทรศัพทไปหาคูสนทนาควรเปนผูยุติการสนทนา 

 ไมควรโทรศัพทไปหาใครเชาหรือดึกเกินไป 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  โครงสรางอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง 

ผูบรรยาย  นางสาวกนกวรรณ  ขันหลวง 

ตำแหนง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

โครงสรางอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง 

การบริหารราชการแผนดินของไป  แบงเปน ๓ ประเภท 

๑. ราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม สำนักนายกรฐัมนตรี เปนการบริหารแบบ

รวมอำนาจ 

๒. ราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อำเภอ เปนการบริการแบบแบงอำนาจ 

๓. ราชการสวนทองถิ่น ไดแก อบจ. อบต.เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เปนการ

บริหารแบบกระจายอำนาจ ซ่ึงสามารถแยกยอยไดอีก ๒ ประเภท ไดแก แบบท่ัวไป คือ อบจ. 

เทศบาล อบต. และแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

โครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงเปน ๓ สวน ไดแก 

๑. ฝายบริหาร  ไดแก นายก ,รองนายก,เลขา ,ท่ีปรึกษา 

๒. สภาทองถ่ิน ไดแก สมาชิกมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

๓. ฝายประจำ ไดแก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

อำนาจหนาท่ีตามโครงสราง 

๑. ฝายบริหาร 

- กำหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อปท. 

- สั่ง อนุญาต อนุมัติ เก่ียวกับราชการของ อปท. 

- แตงตั้งและถอดถอน รองนายก,เลขา,ท่ีปรึกษา อปท. 

- วางระเบียบเพ่ือใหงานของ อปท.เปนไปดวยความเรียบรอย 

- รักษาการใหเปนไปตามกฎหมายจัดตั้ง อปท. 

- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในกฎหมาย อปท. และกฎหมายอ่ืน 

๒. ฝายสภาทองถิ่น 

- ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา (มีเฉพาะ อบต.) 

- พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
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- ควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถ่ินใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา  

หลักในการปฏิบัติงานของ อปท. 

ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดย

คำนึงถึงสิ่งตางๆดังนี้ 

- การมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  

- การจัดทำงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

- ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑวิธีการท่ี

กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

- กฎหมายจัดตั้ง อปท. 

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

- กฎหมายอ่ืนๆ 
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สรุปสาระสำคัญรายวชิา 

ช่ือวิชา  บทบาท อำนาจหนาท่ี ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายกระจายอำนาจ 

ผูบรรยาย  นางสาววาสนา  ย่ีรงค 

ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

หลักการจัดระเบียบการปกครอง  แบงออกเปน 

๑. การรวมอำนาจ (Centralization) เปนการตัดสินใจและการดำเนินการตางๆ ไวที่ราชการ

สวนกลาง ไดแก คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และเจาหนาที่ของรัฐที่สังกัด ราชการสวนกลาง 
ท่ีสามารถใชอำนาจบริหารครอบคลุมท่ัวประเทศ เปนหลักท่ีถือเอาสิทธิขาดในการปกครองเปนท่ีตั้ง 

๒. การแบงอำนาจ (Deconcentration) การตัดสินใจทางการบริหารในบางเรื่องใหเจาหนาท่ี
ของราชการสวนกลางที ่ส งไปประจำปฏิบัติหนาที ่ในภูมิภาค/เขตการปกครองตาง ๆ สามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุนโยบายและวัตถุประสงคของราชการสวนกลาง 

๓. การกระจายอำนาจ (Decentralization)  รัฐ/ราชการสวนกลาง โอนอำนาจการปกครอง 
หรือ บริหารบางสวนบางเรื่องที่เกี ่ยวกับการจัดบริการสาธารณะใหองคกรหรือนิติบุคคลอื่นรับไป
ดำเนินการแทน ภายใน อาณาเขตของแตละทองถ่ิน ดวยงบประมาณและเจาหนาท่ีของทองถ่ิน โดยมี
อิสระพอสมควร ราชการสวนกลางเพียงกำกับดูแล (มิใชบังคับบัญชา) เปนหลักที่ถือเอาเสรีภาพของ
ประชาชนท่ีจะปกครองตนเองเปนท่ีตั้ง 
การกระจายอำนาจ (Decentralization)  ลักษณะสำคัญ 
 - องคกรมีสถานะเปนนิติบุคคล 
 - มีอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะ 
 - ผูบริหารมาจากการเลือกตั้ง 
 - ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินเอง 
 - มีความเปนอิสระในการบริหารงานอยางเพียงพอ 
 - มีอำนาจในการจัดหารายไดและใชจายรายไดอยางอิสระตามสสมควร 
 - มีการกำกับดูแลจากรัฐ 
ประเภทของการกระจายอำนาจ 

- ทางพื้นที่   คือ การที่รัฐมอบอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะใหแก อปท. จัดทำ
บริการสาธารณะภายในอาณาเขตหรือขอบเขตพื้นที่ อปท. นั้นตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้น 

- ทางภารกิจของรัฐ คือ การที่รัฐมอบอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะบางอยางใหแก
องคกร ซ่ึงมิใชองคกรของรัฐสวนกลางรับไปดำเนินการดวยงบประมาณและบุคลากรขององคกรนั้นเอง 
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- ทางการคลัง  คือ หนวยงานในระดับบนหรือในสวนกลางพยายามลดระดับการใชอำนาจ
ควบคุมจัดการงบประมาณและการตัดสินใจทางการคลังของหนวยงานระดับลางเพื่อใหอิสระในการ
ตัดสินใจ 
 

การจัดโครงสรางการปกครองทองถิ่นไทย 

ประเทศไทยกำหนดให อปท.มี ๒ ชั้น (Two Tier)  ไดแก 

๑. ระดบับน  (Upper Tier) 

- รับผิดชอบภารกิจภาพรวม ครอบคลุมท้ังจังหวัด 

- ภารกิจท่ีระดับลางทำไมได 

- ประสานและสนับสนุนระดับลางใหเกิดการบูรณาการ  

๒. ระดับลาง (Low Tier) 

- ภารกิจเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตของตนเอง 

- จัดทำภารกิจตามกฎหมายกำหนด 

- รองขอสนับสนุนจากระดับบน 

การกระจายอำนาจของไทย  ผานกฎหมายตางๆ ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยใหความเปนอิสระตามหลักแหงการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณของคนทองถ่ิน 

๒. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๒ กำหนดใหคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก อปท. 

เปนกลไกในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักการ

กระจายอำนาจ โดยใชกลไกขับเคลื่อนดังนี้ 

- จัดทำแผนการกระจายอำนาจฯและแผนปฏิบัติการ 

- กำหนดหลักเกณฑขั้นตอนการถายโอนภารกิจจากสวนราชการประสานการถายโอน

บุคลากรของรัฐใหแก อปท. 

- กำหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก อปท. 

- กำหนดการจัดระบบบริการสาธารณะตามอำนาจหนาที ่ ระหวางรัฐกับ อปท. และ

ระหวาง อปท.ดวยกันเอง ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร 

การถายโอนภารกิจ   

หมายถึง การที่ราชการบริหารสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจะลดหรือยุติบทบาทจากผู

ปฏิบัติเปลี่ยนไปให อปท.เปนผูปฏิบัติแทน โดยจะตองมีการถายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากร

ใหแก อปท. อยางเหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินภารกิจ การตั้งงบประมาณไวท่ีสวนราชการดังท่ี
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ปฏิบัติมายังไมใชการถายโอนภารกิจที่แทจริง เพราะการถายโอนภารกิจจะตองเชื่อมโยงกับเรื ่อง

การเงิน การคลัง งบประมาณ และการแบงรายไดของ อปท. 

แผนการกระจายอำนาจใหแก อปท.  หลักเกณฑการถายโอนภารกิจ จำนวน ๖ ดาน 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๓. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

๔. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการทองเท่ียว 

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ข้ันตอนการสงมอบและรับมอบภารกิจ 

๑. สวนราชการประสาน อปท.ที่รับมอบเพื่อถายโอนภารกิจ (เอกสารประกอบดวย บันทึก

การสงมอบ-รับมอบ/เอกสารท่ีเก่ียวของ) 

๒. อปท.รับมอบ ให อปท.ลงทะเบียนเปนทรัพยสินของ อปท. 

กรณีไมมีหลักฐานการถายโอนภารกิจ 

 ให อปท.เสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจใหแก อปท. ระดับจังหวัด

พิจารณา โดยเชิญสวนราชการและ อปท. เขารวมประชุมหากภารกิจดังกลาวเปนภารกิจที่ถายโอน

ใหแก อปท.จริง ให อปท.ลงทะเบียนเปนทรัพยสินของ อปท. 

ปญหา/อุปสรรคของการถายโอน 

๑. การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหนาที่เกิดปญหาซ้ำซอนระหวางสวนราชการ และ 

อปท.ดวยกันเอง 

๒. งบประมาณยังไมเพียงพอท่ีระรองรับการบริหารตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 

๓. โครงสราง/อัตรากำลังไมเพียงพอและยังขาดความรู ความเขาใจ ในการดำเนินการตาม

ภารกิจ อำนาจหนาท่ี และภารกิจถายโอน 

๔. กฎหมายบางฉบับยังไมแกไขเพ่ือรองรับการดำเนินการตามภารกิจท่ีถายโอนให อปท. 

แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค 

๑. ดานการถายโอนภารกิจ 

- รัฐบาลใหความสำคัญและผลักดันใหการกระจายอำนาจเปนวาระแหงชาติ 

- ปรับลดบทบาทของราชการสวนกลาง/ภูมิภาคลง 

- ภารกิจท่ีสงผานไปยัง อปท.มีความชัดเจนเพ่ือลดความซ้ำซอน 

๒. ดานงบประมาณ 
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- พิจารณาใชจายเงินรายได/ภาษี/คาธรรมเนียมตางๆ เชน รายไดจากการจัดเก็บเอง       

รัฐจัดเก็บและแบงให หรือเงินสะสมของ อปท. 

- กรณีเกินศักยภาพอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. 

- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

๓. ดานบุคลากร 

- การสอบบรรจุขาราชการสวนทองถ่ิน 

- การสนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ อาจขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีถายโอนภารกิจ 

๔. ดานกฎหมายรองรับ 

- ผลักดันการแกไขกฎหมายเพ่ือรองรับการดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 
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สรุปสาระสำคัญรายวชิา 

ช่ือวิชา  ระเบียบการฝกอบรมและแนวทางการปฏิบัตใินการจัดทำโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน     

             ของ อปท. 

ผูบรรยาย  นางสาวกิตติกานต  รูรอบดี 

ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารการคลังทองถิ่น 

วันท่ี  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------------------------------- 

การฝกอบรม  

 อบรม ประชุม สัมมนา (วิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝกศึกษา ฝกงาน ดูงาน 

๑. มีโครงการ/หลักสูตร และชวงระยะเวลาจัดท่ีแนนอน 

๒. เพ่ือพัฒนาบุคคล/เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๓. ไมมีการรับปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ไมใชหลักสูตรการเรียนการสอน 

- ไมใชการประชุมหารือ ประชุมทำงาน ประชุมสภา และประชุมจัดทำแผน 

การดูงาน 

 การเพิ่มพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ ซึ่งไดกำหนดไวในโครงการหรือ

หลักสูตรใหมีการดูงานกอน ระหวางหรือหลังการฝกอบรม และหมายความรวมถึงโครงการหรือ

หลักสูตรท่ีกำหนดเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ี อปท. หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐจัดข้ึน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ 

แจงให อปท.ควรใหความสำคัญกับการอบรมใหความรูเปนวัตถุประสงคหลัก สวนการดูงานภายนอก

ใหเปนวัตถุประสงครอง 

ผูเขารับการฝกอบรม 

 หมายความรวมถึงบุคคลภายนอกท่ีเขารับการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรท่ี อปท.

เปนผูจัด 

ระดับการฝกอบรม  แบงออกเปน 

๑. ประเภท ก  หมายถึง ผูเขารับการฝกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเปนเจาหนาท่ีทองถ่ินระดับ ๙ ข้ึนไป 

๒. ประเภท ข หมายถึง ผูเขารับการฝกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเปนเจาหนาท่ีทองถ่ินระดับ ๑ – ๘ 

๓. บุคคลภายนอก  เกินก่ึงหนึ่งไมใชเจาหนาท่ีทองถ่ิน 
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คาอาหาร ประกอบดวย อาหารเชา อาหารม้ือกลางวัน อาหารม้ือเย็น อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ชวงระหวางการฝกอบรม  ชวงเวลาตั้งแตเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนหรือเวลาเริ่มพิธีเปด หรือเวลา

เริ่มการฝกอบรมจนถึงเวลาสิ้นสุดการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตร 

กรณีการจัดฝกอบรม  โครงการหรือหลักสูตรอยูในอำนาจหนาท่ี คำนึงถึงความคุมคาในการใชจาย

งบประมาณไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

 

อัตราคาเชาท่ีพักในการฝกอบรมในประเทศ 

ระดับการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู 

การฝกอบรมประเภท ก ไมเกิน ๒,๐๐๐ ไมเกิน ๑,๐๐๐ 

การฝกอบรมประเภท ข 

และการฝกอบรม

บุคคลภายนอก 

ไมเกิน ๑,๒๐๐ ไมเกิน ๗๕๐ 

 

คาพาหนะ 

๑. คาน้ำมันเชื้อเพลิง (ของ อปท.หรือยืม) 

๒. เทาท่ีจายจริง จำเปน เหมาะสม ประหยัด (พาหนะประจำทาง/เชาเหมา) 

คาใชจายอ่ืน 

 การฝกอบรมท่ี อปท. เปนผูจัดไมไดจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ ไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวนให อปท. ท่ีจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายท้ังหมดหรือสวนท่ีขาดใหแกบุคลากรตามขอ ๒๒ 

แตถาบุคคลตามขอ ๒๒ (๔) หรือ (๕) เปนเจาหนาท่ีทองถ่ินใหเบิกจายจากตนสังกัด ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑท่ีกำหนดไวในระเบียบ มท. วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน 

(๑) คาเชาท่ีพัก  ใหเบิกจายตามหลักเกณฑในอัตราตามขอ ๑๙ 

(๒)  คาเบี้ยเลี้ยง ออกจาบานหรือที่ทำงานจนถึงกลับบานหรือที่ทำงานนับ ๒๔ ชั่วโมง เปน

หนึ่งวัน สวนที่ขาดหรือเกินใหนับไดเกิน ๑๒ ชั่วโมงใหถือเปนหนึ่งวัน กรณีที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นผูจัดจัดอาหารใหบางมื้อในระหวางฝกอบรมใหหักเบี้ยเลี้ยงที่คำนวณไดอัตราม้ือ ๑ ใน ๓ ของ

อัตราเบี้ยเลี้ยงตอวัน 

การจดัฝกอบรมบุคคลภายนอก 

- จัดไดในประเทศเทานั้น (ขอ ๒๔) 

- การเบิกจาย (ขอ ๒๕) 

- กรณีจัดอาหาร ท่ีพัก (บัญชีหมายเลข ๑ และ ๒) 

- กรณีไมจัดอาหาร ท่ีพัก (บัญชีหมายเลข ๕) 
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การเบิกคาอาหารในการฝกอบรมบุคคลภายนอก 

การจัดอาหาร อัตรา (บาท:วัน:คน) 

ไมจัดท้ัง ๓ ม้ือ ไมเกิน ๒๔๐ 

จัดให ๒ ม้ือ ไมเกิน ๘๐ 

จัดให ๑ ม้ือ ไมเกิน ๑๖๐ 

การรายงาน 

 ให อปท.ท่ีจัดอบรมประเมินผลและรายงานตอผูบริหารทองถ่ินภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต

สิ้นสุดการฝกอบรม 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการองคกรปกครอง 

          สวนทองถิ่น 

ผูบรรยาย  นายปฐมพงศ  แสงสีจันทร 

ตำแหนง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

ระบบการบริหารงานบุคคล ยุค ๔.๐ 

๑. ระบบฐานขอมูลบุคลากร ก.พ. ๗ 

๒. ระบบแผนอัตรากำลัง ๓ ป 

๓. ระบบการบริหารงานบุคคล 

๔. ระบบ  e – service และ Mobile Application 

๕. ระบบการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) 

๖. ระบบการประมวลผลและการรายงาน 

๗. ระบบการตรวจสอบสทิธิ์ 

เหตุผลในการจัดการประเมิน 

  - การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  - การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งตำแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดำรงตำแหนงใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

  - มีความชัดเจน ครบถวน เปนรูปธรรม 

  - เพ่ือรองรับการประเมินผลฯ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมิน  เปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการเปน

ขาราชการและปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

 การประเมินจะนำประกอบการพิจารณา เรื่องงานบริหารบุคคลดังนี้ 

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

- คาตอบแทน 

- เงินรางวัลประจำป 

- การเลื่อนและหรือแตงตั้ง 

- การยาย 
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- การโอน/การรับโอน 

- การใหออกจากราชการ 

- การจูงใจใหรางวัล 

องคประกอบคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. ปลัด อปท.     เปน ประธาน 

๒. รองปลัด หรือ ผอ.สำนัก หรือ ผอ.กอง 

หรือหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา ๒ คน เปน กรรมการ 

๓. พนักงานสวนทองถ่ิน งานการเจาหนาท่ี  เปน เลขานุการ 

หนาท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. พิจารณากลั่นกรองผลคะแนน ตรวจสอบหลักฐาน/ตัวชี้วัด 

๒. เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรม 

การประเมิน แบงออกเปน ๒ สวน 

๑. ดานสมรรถนะ รอยละ ๓๐ 

๒. ดานผลสัมฤทธิ์ รอยละ ๗๐ 

ดานสมรรถนะ  แบงเปน 

- สมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ 

- สมรรถนะผูบริหาร  ๔  สมรรถนะ 

- สมรรถนะประจำสายงาน ๓  สมรรถนะ 

ดานผลสัมฤทธิ์ แบงเปน 

- ปริมาณผลงาน  - ตรงเวลากำหนด 

- คุณภาพของงาน  - คุมคา 

- ความรวดเร็ว 

ตัวชี้วัดไมนอยกวา ๒ ผลงาน กรณีแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับสูงข้ึน ใหนำวิสัยทัศน/

ขอเสนอการพัฒนางาน มากำหนดเปนตัวชี้วัดจนกวาจะสำเร็จ 

องคประกอบการประเมินแบงเปน 

๑. สมรรถนะ  รอยละ ๓๐  ผลสมัฤทธิ์  รอยละ ๗๐ 

๒. กรณีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ  สมรรถนะ รอยละ ๕๐ ผลสัมฤทธิ์ รอยละ ๕๐ 
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ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

 ตนรอบ  กอน เดือนตุลาคม/เดือนเมษายน 

 ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันกำหนดและจัดทำขอตกลง (เปาหมาย ตัวชี้วัด หรือ 

หลักฐานพฤติกรรม หรือสมรรถนะ คาน้ำหนัก ระดับความคาดหวัง) 

 ระหวางรอบ (เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคมปถัดไป)/ เดือนเมษายน เดือนกันยายน 

- ผูรับการประเมิน ดำเนินการตามตัวชี้วัด 

-  หากเปลี่ยนแปลงนโยบาย เปลี่ยนงาน ยายเปลี่ยนตำแหนง (ผูประเมิน + ผูรับการ

ประเมิน พิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลงความรวมกัน โดยใหผูประเมินลงนามอนุมัติเปลี่ยนแปลง

ขอตกลง 

 

- ผูประเมิน มีหนาท่ีใหคำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง  ผูประเมินเพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งาน  + พฤติกรรม 

          ครบรอบ  เดือนมีนาคม/เดือนกันยายน 

-  ผูรับการประเมิน  ประเมินตนเอง  - นายกลงนาม 

-  ผูประเมิน     - ประกาศรายชื่อ 

-  ผูบังคับบัญชาเหนือชั้น 

- คณะกรรมการกลั่นกรอง 

ระดับคะแนนการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑. ระดับ ดีเดน  ระดบัคะแนน รอยละ ๙๐  ข้ึนไป 

๒. ระดับ ดีมาก  ระดบัคะแนน ตั้งแตรอยละ ๘๐ แตไมถึงรอยละ ๙๐ 

๓. ระดับ ดี  ระดบัคะแนน ตั้งแตรอยละ ๗๐ แตไมถึงรอยละ ๘๐ 

๔. ระดับ พอใช  ระดบัคะแนน ตั้งแตรอยละ ๖๐ แตไมถึงรอยละ ๗๐  

๕. ระดบั ตองปรับปรุง ระดบัคะแนน ต่ำกวารอยละ ๖๐ 

สวนท่ี  ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

๑. สมรรถนะประจำผูบรหิาร  ๔  สมรรถนะ 

๒. สมรรถนะหลัก   ๕  สมรรถนะ 

๓. สมรรถนะประจำสายงาน  ๓  สมรรถนะ

ตำแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน/

อำนวยการทองถ่ิน 

ตำแหนงประเภทวิชาการ/ท่ัวไป 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต 

ผูบรรยาย  นายเดชรัตน  ไตรโภค 

ตำแหนง   นักวิชาการอิสระ 

วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

การนำเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวัน 

การนำเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของมาชวยในการปฏิบัติงาน สามารถทำใหการปฏิบัติงานสามารถทำ

ใหงายและรวดเร็วข้ึน โดยผานการใชโปรแกรมตางๆดังนี้ 

เทคนิคการใช APP Line 

เราสามารถเก็บ ลิงค (Link เว็ปไซด) หรือ เอกสารไฟล PDF , Word , Excel , Power Point 

สำคัญ หรือ ไฟล .ZIP ที่ไมใหญมาก เราอยากจะ Save ไวดู หรือ ใชงานภายหลังให ทำการ Keep 

(ใหแตะเอกสารนั้น คางไว , เลือก คำวา Keep) จะทำใหไมเปลืองเนื้อท่ีในมือถือ 

การใช App I INE ถอด เอกสารท่ีเปนตัวพิมพดีด  

๑. เขากลุมไลนท่ีเราสราง 

เขา “แชท”        กลอง (อยาถายเอียง) แตะท่ีรูป ๑ ครั้ง       ดานบนกดรูปตัว A         

(ถามีคำถามใหกดอนุญาต รอสักครูไดตัวพิมพแลว กดคำวา “แชร” กดปุมสง       ดูท้ังหมด 

เราสามารถแปลงขอความภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษ ได บริเวณดานลาง เม่ือถอดขอความ

ไดใหนำไปใสในโปรแกรม word ในเอกสาร 

การใช Google ในการพูดพิมพเอกสาร 

 ๑. ตองใชโปรแกรม Google Chrome 

 เขา Gmail       เขาสัญลักษณ จุดเกาจุด      เลือก เอกสาร 
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เลือก เอกสารใหม       เครื่องมือ      พิมพดวยเสียง 

 
 

คลิกท่ีปุมไมคข้ึนสีแดง ใหพูดขอความ 

 

 
 

จะทำการแปลงขอความเสียง มาพิมพเปนขอความ 

เทคนิคนี้สามารถนำมาใชประโยชนในการจัดทำรายงานการประชุมเพ่ือชวยประหยัดเวลา 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการองคกรปกครอง 

          สวนทองถิ่น 

ผูบรรยาย  นายปฐมพงศ  แสงสีจันทร 

ตำแหนง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

วันท่ี  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

ระบบการบริหารงานบุคคล ยุค ๔.๐ 

๑. ระบบฐานขอมูลบุคลากร ก.พ. ๗ 

๒. ระบบแผนอัตรากำลัง ๓ ป 

๓. ระบบการบริหารงานบุคคล 

๔. ระบบ  e – service และ Mobile Application 

๕. ระบบการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) 

๖. ระบบการประมวลผลและการรายงาน 

๗. ระบบการตรวจสอบสทิธิ์ 

เหตุผลในการจัดการประเมิน 

  - การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  - การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งตำแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดำรงตำแหนงใน

ระดับท่ีสูงข้ึน 

  - มีความชัดเจน ครบถวน เปนรูปธรรม 

  - เพ่ือรองรับการประเมินผลฯ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมิน  เปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการเปน

ขาราชการและปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

 การประเมินจะนำประกอบการพิจารณา เรื่องงานบริหารบุคคลดังนี้ 

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

- คาตอบแทน 

- เงินรางวัลประจำป 

- การเลื่อนและหรือแตงตั้ง 

- การยาย 
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- การโอน/การรับโอน 

- การใหออกจากราชการ 

- การจูงใจใหรางวัล 

องคประกอบคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๔. ปลัด อปท.     เปน ประธาน 

๕. รองปลัด หรือ ผอ.สำนัก หรือ ผอ.กอง 

หรือหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา ๒ คน เปน กรรมการ 

๖. พนักงานสวนทองถ่ิน งานการเจาหนาท่ี  เปน เลขานุการ 

หนาท่ีคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๓. พิจารณากลั่นกรองผลคะแนน ตรวจสอบหลักฐาน/ตัวชี้วัด 

๔. เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรม 

การประเมิน แบงออกเปน ๒ สวน 

๓. ดานสมรรถนะ รอยละ ๓๐ 

๔. ดานผลสัมฤทธิ์ รอยละ ๗๐ 

ดานสมรรถนะ  แบงเปน 

- สมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ 

- สมรรถนะผูบริหาร  ๔  สมรรถนะ 

- สมรรถนะประจำสายงาน ๓  สมรรถนะ 

ดานผลสัมฤทธิ์ แบงเปน 

- ปริมาณผลงาน  - ตรงเวลากำหนด 

- คุณภาพของงาน  - คุมคา 

- ความรวดเร็ว 

ตัวชี้วัดไมนอยกวา ๒ ผลงาน กรณีแตงตั้งใหดำรงตำแหนงระดับสูงข้ึน ใหนำวิสัยทัศน/

ขอเสนอการพัฒนางาน มากำหนดเปนตัวชี้วัดจนกวาจะสำเร็จ 

องคประกอบการประเมินแบงเปน 

๓. สมรรถนะ  รอยละ ๓๐  ผลสมัฤทธิ์  รอยละ ๗๐ 

๔. กรณีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ  สมรรถนะ รอยละ ๕๐ ผลสัมฤทธิ์ รอยละ ๕๐ 

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

 ตนรอบ  กอน เดือนตุลาคม/เดือนเมษายน 

 ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันกำหนดและจัดทำขอตกลง (เปาหมาย ตัวชี้วัด หรือ 

หลักฐานพฤติกรรม หรือสมรรถนะ คาน้ำหนัก ระดับความคาดหวัง) 
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 ระหวางรอบ (เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคมปถัดไป)/ เดือนเมษายน เดือนกันยายน 

- ผูรับการประเมิน ดำเนินการตามตัวชี้วัด 

-  หากเปลี่ยนแปลงนโยบาย เปลี่ยนงาน ยายเปลี่ยนตำแหนง (ผูประเมิน + ผูรับการ

ประเมิน พิจารณาปรับเปลี่ยนขอตกลงความรวมกัน โดยใหผูประเมินลงนามอนุมัติเปลี่ยนแปลง

ขอตกลง 

- ผูประเมิน มีหนาท่ีใหคำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง  ผูประเมินเพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์งาน  + พฤติกรรม 

          ครบรอบ  เดือนมีนาคม/เดือนกันยายน 

-  ผูรับการประเมิน  ประเมินตนเอง  - นายกลงนาม 

-  ผูประเมิน     - ประกาศรายชื่อ 

-  ผูบังคับบัญชาเหนือชั้น 

- คณะกรรมการกลั่นกรอง 

ระดับคะแนนการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๖. ระดับ ดีเดน  ระดบัคะแนน รอยละ ๙๐  ข้ึนไป 

๗. ระดับ ดีมาก  ระดบัคะแนน ตั้งแตรอยละ ๘๐ แตไมถึงรอยละ ๙๐ 

๘. ระดับ ดี  ระดบัคะแนน ตั้งแตรอยละ ๗๐ แตไมถึงรอยละ ๘๐ 

๙. ระดับ พอใช  ระดบัคะแนน ตั้งแตรอยละ ๖๐ แตไมถึงรอยละ ๗๐  

๑๐. ระดบั ตองปรับปรุง ระดบัคะแนน ต่ำกวารอยละ ๖๐ 

สวนท่ี  ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 

๔. สมรรถนะประจำผูบรหิาร  ๔  สมรรถนะ 

๕. สมรรถนะหลัก   ๕  สมรรถนะ 

๖. สมรรถนะประจำสายงาน  ๓  สมรรถนะ

ตำแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน/

อำนวยการทองถ่ิน 

ตำแหนงประเภทวิชาการ/ท่ัวไป 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  การดำเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูบรรยาย  นายประวิทย  เปรื่องการ   

ตำแหนง ผูชำนาญการพิเศษ/อนุกรรมการดานมาตรฐานวินยั อุทธรณและรองทุกข ของ ก.จ. ,ก.ท.  

             และก.อบต. 

วันท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

การดำเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วินัย  แยกเปน ๕  นัยยะ 

๑. ลักษณะเฉพาะ ๓ ประการ 

๑. ไมมีอายุความ 

๒. มีสภาพเปนขาราชการ (ยกเวนตามขอ ๒๘) 

๓. เปนอำนาจของนายกฯ สังกัดปจจุบัน 

๒. ความหมาย ๒ ประการ 

๑. ลักษระเชิงพฤติกรรมในการควบคุมตนเอง 

๒. ขอหามและขอปฏิบัติ 

๓. ประเภท มี ๒ อยาง 

    ๑. วินัยอยางไมรายแรง (ยังอยูในราชการ) 

    ๒. วินัยอยางรายแรง (ออกจากระบบราชการ 

๔. สถานโทษ (ขอ ๒๕ ว ๒) 

    ๑. มี ๕ สถาน สำหรับขาราชการ 

 - วินัยอยางไมรายแรง มี ๓ สถาน 

 ๑. ภาคทัณฑ 

 ๒. ตัดเงินเดือน 

 ๓. ลดข้ันเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 

       มี ๔ สถานของพนังงานจาง/ลูกจาง (ขอ ๔๙) 

           - วินัยอยางไมรายแรง มี ๓ สถาน 

๑. ภาคทัณฑ 

 ๒. ตัดเงินเดือน 

 ๓. ลดข้ันเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 
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 - วินัยรายแรง มี ๑ สถาน 

 ๔. ไลออก 

๕. ฐานความผิด 

  ๑. เปนวินัยอยางไมรายแรง ๑๙ ขอ 

  ๒. เปนวินัยอยางรายแรง ๑๐ ขอ 

การสอบสวนทางวินัย  หมายถึง  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการอ่ืนเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงและพฤติการณหรือพิสูจนเรื่องท่ีกลาวหา 

 วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหความเปนจริงและยุติธรรม 

- เพ่ือพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทำความผิดวินัยหรือไม อยางไร ควรไดรัยโทษสถาน

ใด มี ๒ อยางคือ 

๑. ไมเปนกระบวนการ (อนุโลมใชรายแรง) 

๒. เปนกระบวนการ (ตามหลักเกณฑ) 

หลักการสอบสวนทางวินัย 

๑. ตองแจงและอธิบายขอกลาวหาใหทราบ 

๒. ตองสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

๓. ตองใหโอกาสชี้แจงหรือนำสืบแกขอกลาวหา 

๔. หากไมมีการสอบสวน แตออกคำสั่งลงโทษทางวินัยกอน คำสั่งนั้นไมชอบดวยกฎหมาย 

          อำนาจในการดำเนินการทางวินัยขาราชการทองถิ่น 

๑. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน (เม่ือไดรับแตงตั้ง) 

๒. นายกฯ (เม่ือมีมูลกรณีวากระทำผิดวินัย) 

๓. ก.จังหวัด (เม่ือพิจารณารายงานทางวินัย) 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา  สัมมนาทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ  

           (Digital Literacy) 

ผูบรรยาย  ๑. จิรวัญญ  ดีเจริญชิตพงศ  ตำแหนง นักวิชาการอิสระ  

     ๒. รุงโรจน  เกตุผ้ึง          ตำแหนง นักวิชาการอิสระ  

              โรงเรียนสยามคอมพิวเตอรและภาษา 

วันท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

ความเจริญเติบโตเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 

ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีการพัฒนาการเรื่อยมา เพื่อนำมาใชเพื่อการอำนวยความสะดวกทั้งใน

การใชชีวิตประจำวัน เชน การใชแอพพิเคชั่น ลาซาดา ช็อปป ในการสั่งซ้ือสินคา  การใชหมอชนะ ใน

การตรวจติดตาม 

จรรยาบรรณทางดิจิทัล 

 ความหมายของจรรยาบรรณทางดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักศีลธรรมจรรยาท่ี

กำหนดเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใชระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
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 ความสำคัญ จรรยาบรรณทางดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหการใชอินเตอรเน็ต

เปนไปอยางสงบสุข ไมเกิดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ อาชญากรรม การขโมยผลงานคนอ่ืน การมีความ

เปนสวนตัวและการใชงานอินเทอรเน็ตไมสรางความรำคาญหรือรบกวนผูอ่ืนเปนตน 

 

คุณธรรมและจริยธรรมในการใชดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปจจุบันการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งจำเปนสำหรับทุกองคกร การเชื่อมโยง
สารสนเทศผานทางคอมพิวเตอรทำใหสิ่งที่มีคามากที่สุดของระบบ คือ ขอมูลและสารสนเทศอาจถูก
โจรกรรม ถูกปรับเปลี่ยนถูกเขาถึงขอมูลโดยเจาของไมรูตัว ถูกปดกั้นขัดขวางใหไมสามารถเขาถึง
ขอมูลไดหรือถูกทำลายใหเสียหาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดไมยากบนโลกเครือขายโดยเฉพาะเมื่ออยูใน
โลกอินเตอรเน็ต 
 ดังนั้นการมีคุณธรรม จริยธรรมในการใชดิจิทัลหรือเทคโนโลยีจึงเปนสิ่งสำคัญมีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. ไมควรใหขอมูลท่ีเปนเท็จ 
๒. ไมบิดเบื่อนความถูกตองของขอมูล ใหผูรับคนตอไปไดขอมูลท่ีไมถูกตอง 
๓. ไมควรเขาถึงขอมูลของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 
๔. ไมควรเปดเผยขอมูลกับผูท่ีไมไดรับอนุญาต 
๕. ไมทำลายขอมูล 
๖. ไมเขาควบคุมระบบบางสวน หรือท้ังหมดโดยไมไดรับอนุญาต 
๗. ไมทำใหอีกฝายหนึ่งเขาใจวาตนเองเปนอีกบุคคลหนึ่ง ตัวอยางเชน การปลอมอีเมลของผู

สงเพ่ือใหผูรับเขาใจผิด 
๘. การขัดขวางการใหบริการเซิรฟเวอร โดยการทำใหมีการใชทรัพยากรเซิรฟเวอรจนหมด 

หรือถึงขีดจำกัดของมัน 
๙. ไมปลอย หรือสรางโปรแกรมประสงคราย หรือเรียกสั้นๆวา Malwaer เปนโปรแกรมท่ี

ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือกอกวน ทำลาย หรือความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร เครือขาย 
๑๐. ไมกอความรำคาญใหกับผูอ่ืน โดยวิธีการตางๆ เชน สแปม 
๑๑. ไมผลิตหรือใชสปายแวร โดยสปายแวรจะใชชองทางการเชื่อมตอทางอินเตอรเน็ตเพ่ือ

แอบสงขอมูลสวนตัวของผูนั้นไปใหกับบุคคลหรือองคกรหนึ่งโดยท่ีผูใชไมทราบ 
๑๒. ไมสรางหรือใชไวรัส 

จรรยาบรรณท่ีผูใชอินเทอรเน็ตยึดถือไวเปนแนวทางปฏิบัติ 
๑. ตองไมใชคอมพิวเตอรทำรายหรือละเมิดผูอ่ืน 
๒. ตองไมรบกวนการทำงานของผูอ่ืน 
๓. ตองไมสอดแนมหรือแกไขเปดดูในแฟมของผูอ่ืน 
๔. ตองไมใชคอมพิวเตอรเพ่ือการโจรกรรมขอมูลขาวสาร 
๕. ตองไมใชคอมพิวเตอรสรางหลักฐานเท็จ 
๖. ตองไมคัดลอกโปรแกรมผูอ่ืนท่ีมีลิขสิทธิ์ 
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๗. ตองไมละเมิดการใชทรัพยากรคอมพิวเตอรโดยยท่ีตนเองไมมีสิทธิ์ 
๘. ตองไมนำเอาผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
๙. ตองคำนึงถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ 
๑๐. ตองใชคอมพิวเตอรโดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท 
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สรุปสาระสำคัญรายวชิา 

ช่ือวิชา  การใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและประสิทธิภาพในการทำงานในยุค Thailand ๔.๐ 

ผูบรรยาย  นายอำพร  สวัสดิยากร  ตำแหนง ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมบริษัททรูมูฟ 

วันท่ี  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

……………………………………………………………………… 

Thailand 4.0 

Thailand 4.0 คือยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทาง

เศรษฐกิจมาสูระบบเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา (Value-Based Economy) เพื่อพาประเทศไทย

หลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำทางสังคม และกับดักความไมสมดุลในการ

พัฒนา โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติดังนี้ 

- มิติท่ี 1 ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 

- มิติท่ี 2 ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม (Social Well-beings) 

- มิติท่ี 3 การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) 

- มิติท่ี 4 การรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) 

การทำงานในยุค 4.0 

ชีวิตการทำงานในยุค 4.0 เทคโนโลยีดิจิทัลจะเขามามีบทบาทสำคัญในทุกดาน จะทำใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในทุกดาน ทุกมิติ และครอบคลุมทุกชนชั้น เทคโนโลยีดิจิทัล เขามาชวย

อำนวยความสะดวกสบาย ในการดำรงชีพชีวิตประจำวัน รูปแบบในการทำงาน ที่เปดกวางและ

หลากหลาย เปนสังคมที่หุนยนต หรือเครื่องจักรสามารถทำงานทดแทนอาชีพที่มีกระบวนการชัดเจน 

เปนมาตรฐาน ไมซับซอนได จึงเปนทั้งโอกาสและความทาทาย มนุษยจำเปนที่จะตองมุงพัฒนา

ความสามารถในสายงานท่ีเนนการวิเคราะหการมีปฏิสัมพันธในสังคม เพ่ือท่ีจะแขงขันกับเครื่องจักรอัจ

ริยะได การทำงานจะมีรูปแบบทีมสหวิชาชีพใชระบบการทำงานแบบเสมือนจริงในการทำงานของ

ภาครัฐ และการนำเทคโนโลยีมาใชแทนแรงงานมนุษยบางสวน 

แอพพลิเคช่ัน (Application) 

Application หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา App คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกยอสวน หรือถูก

พัฒนา เพื่อใหสามารถทำงานบนอุปกรณเคลื่อนท่ี เชน โทรศัพทมือถือ (Mobile) หรือTeblet ไดใช

ระบบปฏิบัติการหลักคือ iOS และ Android 
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Mobile App แบงออกเปน 3 ประเภท 

1. Native App คือ Application ที่ถูกพัฒนามาดวย Library หรือ SDK เครื่องมือที่เอาไว

สำรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพิเคชั่นของ OS Mobile นั้นๆโดยเฉพาะ อาทิ Android SDK, IOS ใช 

Objective C, Windows Phone ใช C# 

2. Hybrid Application คือ App ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาดวยจุดประสงค ท่ีตองการใหสามารถ ใช

งานได ท ุกระบบปฏิบ ัติการ โดยใช Framework (เฟรมเว ิร ก) เข าช วย เช น Gmail, Twitter, 

Intragram, Evernote, Apple App Store, Amazon App Store 

3. Web Application คือ App ท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือเปน Browser สำหรับการใชงานเว็บเพจ

ตางๆ ซึ่งถูกปรับแตงใหแสดงผลแตสวน ที่จำเปน เพื่อเปนการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของ

ตัวเครื่องสมารทโฟน หรือ แท็บเล็ต เชน Alibaba, AliExpress,Twitter Lite, Pinterest 

เครือขายสังคม (Social Network) 

เครือขายสังคมออนไลนที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสรางเคอขายหรือความสัมพันธทางสังคม ใน

กลุมคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมรวมกัน เกิดจากกรพัฒนาทางเทโนโลยีอินเทอรเน็ตจากเว็บ 1.0 

(เว็บเนื้อหา) มา    สูเว็บ 2.0 (เว็บเชิงสังคม) ปจจุบันถูกพัฒนาเปน Application ท่ีสามารถใชงานบน

อุปกรณเคลื่อนท่ีไดสามารถแบงตามวัตถุประสงคหลักของการเขาใชงาน ได 7 ประเภท 

๑. สรางและประกาศตัวตน (Identity Network) 

๒. สรางและประกาศผลงาน (Creative Network) 

๓. ความชอบหรือคลั่งไคลในสิ่งเดียวกัน (Passion Network) 

๔. เวทีทำงานรวมกัน (Collaboration Network) 

๕. ประสบการณเสมือนจริง (Virtual Reality) 

๖. เครือขายเพ่ือการประกอบอาชีพ (Professional Network) 

๗. เครือขายท่ีเชื่อมตอกันระหวางผูใช (Peer to Peer : P2P) 

การประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) 

เปนลักษณะของการทำงานของผูใชงนคอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ต ที่ใหบริการใดบริการ

หนึ่งกับผูใช โดยผูใหบริการจะแบงปนทรัพยากรใหกับผูตองการใชงานนั้น 

 การประมวลผลแบบกลุมเมฆ เปนลักษณะท่ีพัฒนาข้ึนตอมาจากความคิดและบริการของเวอร

ชัวไลเซชันและเว็บเซอรวิซ โดยผูใชงานนั้นไมจำเปนตองมีความรูในเชิงเทคนิคสำหรับตัวพื้นฐานการ

ทำงานนั้น 
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การใชงาน Google Drive 

Google Drive เปนบริการจาก Google ท่ีใหบริการฝากไฟล ประเภทตาง ๆผานพ้ืนท่ีเก็บขอมูลระบบ

คลาวด ใชในการสำรองขอมูลไฟล สามารถเขาถึงจากท่ีไหนก็ได สามารถแบงปน (Share) ไฟลกับคน

อ่ืนและสามารถแกไขรวมกันได รองรับการทำงานกับอุปกรณหลายประเภท เชน มือถือแทปเลต หรือ

คอมพิวเตอร 

การเขาถึง Google Drive สามารถทำไดดังนี้ 

  

 
 

 ซ่ึงเราสามารถนำขอมูลตางๆเขามาเก็บใน google drive เสามารถนำไปประยุกตกับการใชงานอ่ืนๆ 

ไมวาจะเปนการสรางคิวอารโคด และการใชประกอบกับการใชรวมกับโปรแกรม Microsoft Office 

ตางๆ 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา : ฝกปฏิบัติการกูภัย 

ผูบรรยาย :  ๑. นายนพนัย  โพธิ์หา ตำแหนง นายชางโยธา  

  ๒. นายสุนทรพจน  ปานสวาส  ตำแหนง  นักวิทยาศาสตรชำนาญงาน 

  ๓. พ.อ.อ. อนุชิต  ยืนยง  ตำแหนง นายชางเครื่องกลชำนาญงาน 

  ๔. นายคมเพชร  แกวทองคำ ตำแหนง เจาพนักงานปองกันฯ ชำนาญงาน 

               วิทยากรสถาบันบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

               กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

วันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

----------------------------------------------------- 

 การฝกการกูภัย ประกอบดวยหลายองคประกอบ ซึ่งการเรียนรู ไดฝกทักษะ การพัฒนาการ

ใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการกกูภัย ซ่ึงแบบออกเปน ๓ ฐานการเรียนรูทักษะดังตอไปนี้ 

๑. ฐานท่ี ๑ ฝกปฏิบัติการใชเชือกในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เชือกเปนอุปกรณอยางหนึ่งที่ใชในการกูภัย ไมวาจะเปนการชวยเหลือผูประสบภัยจาก   

ที่สูง การใชเชือกลากรถ เปนตน  หลักในการใชเชือกในการกูภัย มี ๓ ประการ คือ แนน, เร็ว และ    

แกงาย  โดยสามารถแบงการผูกเง่ือนเชือกออกเปน ๓ หมวด  ดังนี้ 

๑. หมวดตอเชือก  แบง ออกเปน ๓ เง่ือน  ดังนี้ 

๑.๑ เง่ือนพิรอด ใชสำหรับตอเชือกท่ีมีขนาดเทากัน 

๑.๒. เง่ือนขัดสมาธิ ใชสำหรับตอเชื่อท่ีมีขนาดไมเทากัน 

๑.๓  เง่ือนประมง หรือหัวลานชนกัน ใชสำหรับตอเชือก 

         ๒.  หมวดผูกแนน ฉุด ลาก รั้ง  แบง ออกเปน  ๓ เง่ือนดังนี้ 

 ๒.๑  เงื่อนผูกรน หรือทบเชือก ใชสำหรับผูกเชือกที่ยาวเกินความตองการใหสั้นลง โดย

ไมตองแกมัดหรือตัดเชือกใหสั้นหรือใชทบเชือกท่ีกำลังจะขาดใหใชงานไดตอไปโดยไมตองตัดเชือก 

 ๒.๒  เงื่อนตะกรุดเบ็ด  ใชสำหรับ ผูกยึดหลักตอไม เสาอาคารที่มีสิ่งขวางปลายเสาท้ัง

สองขาง 

 ๒.๓ เง่ือนผูกซุง ใชสำหรับลากสิ่งของ 

         ๓. หมวดชวยชีวิต  แบงออกเปน ๔ เง่ือน ดังนี้ 

 ๓.๑  เง่ือนขโมย ใชในการเพ่ือชวยตัวเองหรือชวยคนท่ีติดอยูบนอาคารสูง 

 ๓.๒  เง่ือนบันไดปม  ใชในการชวยตัวเองหรือชวยคนท่ีติดอยูบนอาคารสูง 

 ๓.๓  เง่ือนเกาอ้ี  ใชสำหรับชวยเหลือผูประสบภัยจากท่ีสูง 
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 ๓.๔  เง่ือนบวงสายธนู ใชสำหรับผูกเปนหวงชวยเหลือผูประสบภัย 

๒. ฐานท่ี ๒  ฝกปฏิบัติการใชเครื่องชวยหายใจ SCBA 

 เครื่องชวยหายใจ หรือ SCBA ( Self Contained Breathing Apparatus )เปนอุปกรณ

ปองกันตัวสวนบุคคล ซึ่งมักจะนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ในสถานที่อับอากาศ การดับเพลิง การ

คนหาชวยเหลือผูประสบภัยภายในอาคารท่ีมีควันพิษ 

               SCBA ( Self Contained Breathing Apparatus )  ท่ีใชในการดับเพลิง จะมี

สวนประกอบดังนี้ สวนประกอบ ดังนี้ 

    1. ชุดสะพายหลัง  ซ่ึงชุดสะพายหลังก็จะประกอบไปดวย 

      - Regulator ตัวปรับแรงดันจากถังอากาศ จุดท่ี 1 จะปรับแรงดัน 

- ดีมัลวาลว ตัวปรับแรงดัน ตัวท่ี 2 จะปรับแรงดันใหเหลือระดับเดียวกับท่ีเราใช

หายใจ 

- สายรัด 

      - สายบัดดี้  เพ่ือใชตอใหกับเพ่ือนเม่ือถึงคราวท่ีเพ่ือนอากาศหมดกอนและตองออก

จากพ้ืนท่ีโดยเร็ว 

  2.  ถังอากาศ ซ่ึงก็มาหลายขนาดตามความจุอากาศ  

  3.  หนากาก  

ถังอากาศขนาดท่ีใชนี้สามารถบรรจุน้ำได ๖ ลิตร หรือ บรรจุอากาศได ๓๐๐ Bar. และใชได

ประมาณ ๔๕ นาที   

วิธีการใสเครื่องชวยหายใจแบบอัดอากาศ  มีท้ังหมด 3 วิธี  

แบบท่ี 1 ใสเหนือศีรษะ ( OVERHEAD )  

แบบท่ี 2 ใสดานขาง ( COAT STYLE )  

แบบท่ี 3 ใสแบบมีผูชวย ( PARTNER ) 
 

ฐานท่ี  ๓ ฝกปฏิบัติการทำงานเปนทีม การบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ ICP การใชเครื่องตัดถาง 

   คือระบบที่ใชในการ   สั่งการ ควบคุม และประสานงานความรวมมือของแตละหนวยงาน  

ในการบริหาร สถาการณฉุกเฉินสาธารณภัย โดยเปนการจำลองสถานการณการเกิดภัยพิบัติขึ้น ณ     

ท่ีแหงหนึ่ง มีผูประสบภัยท่ีติดอยูตองการความชวยเหลือจะตองดำเนินการอยางไรในการปฏิบัติงานใน

การกูภัย 
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 โครงสรางระบบการบัญชาการเหตุการณ 

 
ซ่ึงจากการจำลองสถานการณเรานำมาปฏิบัติใชดังนี ้

๑. ผูบัญชาการเหตุการณ (Incident Command) เปนผูดูแลควบคุมจัดการ สั่งการ กำหนด

แนวทางการปฏิบัติงาน ประเมินเหตุการณประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

๒. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ทำหนาท่ีกระจายขอมูลขาวสาร เก็บขอมูลรายละเอียดตางๆโดยจะ

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังสาเหตุการเกิดภัย ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน การชวยเหลือท่ี

ดำเนินการไปแลวและแผนการท่ีจะดำเนินการตอไป เพื ่อรายงานผู บังคับบัญชา และเผยแพร

ประชาสัมพันธสูประชาชนไดรับทราบสถานการณ 

๓. เจาหนาท่ีประสานงาน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเปนศูนยกลางการติดตอสื่อสาร กับเจาหนาท่ี        

จากหนวยงานสนับสนุนและชวยเหลือการปฏิบัติงาน 

๔. สวนปฏิบัติการ หรือ ทีมกูภัย มีหนาท่ีปฏิบัติตามวิธีการตามยุทธี จัดสรรและกำกับดูแลการใช

อุปกรณเครื่องตัดถางในการชวยเหลือผูประสบภัย 

๕. สวนสนับสนุน มีหนาท่ีในการจัดหาสนับสนุนอุปกรณท่ีจำเปนในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

๖. เจาหนาท่ีดานความปลอดภัย  มีหนาท่ีประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตราการดาน

ความปลอดภัยทั้งแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน การกั้นเขตการทำงาน การปดกั้นประชาชนผูไมมีสวน

เก่ียวของ 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา : ฝกปฏิบัติการดับเพลิงข้ันตนและการปองกันและระงับอัคคีภัย 

ผูบรรยาย :  ๑. นายนพนัย  โพธิ์หา ตำแหนง นายชางโยธา  

  ๒. นายสุนทรพจน  ปานสวาส  ตำแหนง  นักวิทยาศาสตรชำนาญงาน 

  ๓. พ.อ.อ. อนุชิต  ยืนยง  ตำแหนง นายชางเครื่องกลชำนาญงาน 

  ๔. นายวรัญชัย  หนบุูญ ตำแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

               วิทยากรสถาบันบุคลากรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

               กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

วันท่ี  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

......................................................................................................... 

การดับเพลิงข้ันตนและการปองกันและระงับอัคคีภัย 

แบงการเรียนรู การใชทักษะ และการใชเครื่องมืออุปกรณในการปองกันและระงับอัคคีภัย 

โดยแบงการเรียนรูออกเปน  ๓  ฐาน ดังตอไปนี้ 

๑. ฐานฝกปฏิบัติการปองกันและระงับอัคคีภัย แผนผจญเพลิงแผน ๑๙   

การฝกการเขาระงับเหตุอัคคีภัยในทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแผนในการ

วิ่งสายดับเพลิงเพ่ือใหเหมาะสมในการระงับเหตุท้ังสิ้น ๒๐ แผน โดยแผนท่ีทำงานเรียนจะเปนการ

ฝกซอมแผนผจญเพลิงแผน ๑๙ เพ่ือเปนการฝกใชเครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม 
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แผนผจญเพลิงแผน ๑๙ 

การจำลองสถานการณ "ท่ีหมายเพลิงไหมดานหนา แหลงน้ำ (ทางขวาหรือทางซายแลวแต

กำหนด) ตอแหลงน้ำ จากเครื่องหาบหามตอสายสงน้ำ ๑ ทาง ๔ ทอน หัวฉีด...ทำ" 
 

หมายเลข ๑ : ผูกเชือกท่ีบริเวณหัวทอดูดแลวยกลงแหลงน้ำ จากเครื่องหาบหามนำสาย ๒ เสนไปวาง

ไวปลายสายเสนท่ี ๒ นำสาย ๑ เสนสงขอตอใหหมายเลข ๕ ตอเปนเสนท่ี ๓ วิ่งคลี่สายจนสุดสาย รับ

ขอตอจากหมายเลข ๓ แลวตอเขาทำหนาท่ีรับ สงสัญญาณท่ีปลายสายเสนท่ี ๓ 

หมายเลข ๓  : คาดเข็มขัดและขัดหัวฉีด นำสาย ๑ เสน ตอออกจากเครื่องหาบหาม นำสาย ๑ เสนท่ี

หมายเลข ๕ วางไวไปตอเปนทอนท่ี ๔ โดยสงขอตอใหหมายเลข ๑ วิ่งคลี่สายจนสุดสายและเปนผูถือ

หัวฉีด (หากหมายเลข ๑ ตอทอดูตไมเสร็จใหตอทอนท่ี ๓) 

หมายเลข ๕  :  จากเครื่องหาบหามนำสาย ๒ เสน ไปวางท่ีปลายสายเสนท่ี ๑ สงขอตอใหหมายเลข 

๓ แลววิ่งคลี่สายจนสุด แลวนำสาย ๑ เสน ท่ีหมายเลข ๑ วางไว ไปวางปลายสายเสนท่ี ๓ แลวไปเปน

ผูชวยหัวฉีด (หากหมายเลข ๓ ตอทอนท่ี ๓ ก็ใหหมายเลข ๕ ตอทอน ๔ แทน) 

หมายเลข D : ตอทอดูดนำปลายเชือกท่ีผูกทอดูดยึดไวกับเครื่องหาบหามและชวยยกทอดูดลงแหลง

น้ำ ควบคุมเครื่องหาบหาม เม่ือไดรับสัญญาณก็ปฏิบัติตาม 

หมายเหตุ : (จากเครื่องหาบหาม ๑ ทาง ๔ เสน พรอมหัวฉีด หมายเลข ๓ จะตองตอเสนท่ีเปนหัวฉีด 

(เสนท่ี ๔)  เครื่องหาบหามไดกำหนดเจาหนาท่ีเพียง ๔ คนเทานั้น จึงใหหมายเลข D กับหมายเลข ๑ 

อยูทางซาย หมายเลข ๕ กับหมายเลข ๓ อยูทางขวาการนับใหนับจากหมายเลข ๑, ๓, ๕, D แผน

ดับเพลิงดวยเครื่องหาบหาม หมายเลข ๓ ตอออกจากเครื่องหาบหามและตอเสนท่ี ๔ อีกเสนหนึ่ง ) 

 

ฐานท่ี ๒ ฝกปฏิบัติการสวมใสชุดดับเพลิง 

 ชุดดับเพลิง เปนชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีพนักงานดับเพลิง จำเปนตองสวมใสในการ

เขาปฏิบัติงาน โดยคุณสมบัติท่ีตองทนความรอน ซ่ึงชุดดับเพลิงจะมี ๒ ประเภท คือแบบชุดดับเพลิง

ภายในอาคาร และชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร 

 ชุดดับเพลิงประกอบไปดวย 

๑. เสื้อคลุมดับเพลิง 

๒. กางเกง 

๓. ถุงมือเพลิง 

๔. รองเทาดับเพลิง 

๕. หมวกดับเพลิง 

๖. ผาคลุมศีรษะ 
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ฐานท่ี ๓ ฝกปฏิบัติการใชเครื่องดับเพลิงเบ้ืองตนชนิดเคมีแหง CO2 

 แกสหุงตม (Liquefied Petroleum Gas: LPG) ประกอบไปดวยสารโพรเพนกับบิวเทน     

70 : 30 โดยในสภาพบรรยากาศธรรมดากาซหุงตมจะอยูในสภาพที่เปนกาซ แตเม่ือทำการ

บรรจุเขาไปในถังจะกลายเปนของเหลว 
 

 
 

การใชถังดับเพลิงชนิดมือถือ  

 ถังดับเพลิงมีใหเลือกใชหลายประเภทท่ีใหเลือกใชตามความเหมาะสมกับโอกาส รวมถึงราคา 

โดยท่ีนิยมใชมากมี ๒ ประเภท คือ 

 ๑. เครื่องดับเพลิงแบบเคมีแหง  (Dry Chemical) สามารถดับไฟไดเกือบทุกประเภท A B C 

ราคาถูก หาซื้องาย แตมีขอเสียคือเมื่อฉีดออกมาจะฟุงกระจาย และเมื่อเราทำการฉีดแลว จะฉีดจน

หมดหรือไมหมดถัง แรงดันจะตก ไมสามารถใชงานไดอีกตองสงอัดบรรจุใหมทันที 

 ๒. ชนิดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) สารเคมีภายในบรรจุกาซคารบอนไดออกไซด กาซ   

ท่ีฉีดออกมาจะเปนไอเย็นจัด คลายน้ำแข็งแหง ลดความรอนของไฟได ไมท้ิงคราบสกปรก สามารถดับ

ไฟไดประเภท B C ถังสีแดง ปลายกระบอกฉีดจะใหญเปนพิเศษ โดยการใชเครื่องดับเพลิงประเภทนี้

หามจัดท่ีปลายกระบอกฉีด 
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การใชเครื่องดับเพลิง ดับเพลิงแกสหุงตม 

๑. เขาไปทางเหนือลมโดยหางจากฐานของไฟประมาณ 2 - 3 เมตร 

๒. ปลดสายฉีดแลวดึงสลักหรือลวดท่ีรั้งวาลวออก 
๓. ปลายสายใหเล็งไปท่ีชองเซฟตี้วาลว แลวบีบไกเพ่ือเปดวาลวใหกาซพุงออกมา 

๔. เม่ือไฟดับไฟสนิทแลวใหทำการปดวาลวแกส  

การใชเครื่องดับเพลิง จากถาดน้ำมัน 

๑. เขาไปทางเหนือลมโดยหางจากฐานของไฟประมาณ 2 - 3 เมตร 

๒. ปลดสายฉีดแลวดึงสลักหรือลวดท่ีรั้งวาลวออก 
๓. ปลายสายใหเล็งไปท่ีฐานของไฟแลวบีบไกเพ่ือเปดวาลวใหกาซพุงออกมา 

๔. เม่ือไฟดับไฟสนิทแลวใหทำการปดวาลวแกส 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา : ระบบการแพทยฉุกเฉิน  (Emergency Medical Service System) 

ผูบรรยาย : ดร.พิเชษฐ หนองชาง 

ตำแหนง : ผูชวยเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

วันท่ี  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

......................................................................................................... 

ระบบการแพทยฉุกเฉิน  (Emergency Medical Service System) 

นิยาม ตาม พรบ.การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551  
การแพทยฉุกเฉิน หมายความวา การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควา

และการวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบำบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการ
เจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนฉุกเฉิน  

ผูปวยฉุกเฉิน หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวย กะทันหัน ซึ่งเปน
ภยันตราย ตอการดารงชีวิตหรือการทางานของอวัยวะสำคัญ จำเปนตองไดรับการประเมิน การจัดการ
และการบาบัดรักษาอยางทันทวงที เพื่อปองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรือ
อาการปวยนั้น 
กรอบนโยบายการขับเคล่ือนระบบการแพทยฉุกเฉินไทย พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 
 

 

การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีพิเศษและกลุมเปราะบาง 

 นำรองจัดระบบรองรับสถานการณพิเศษ (Hazardous area response team : HART) 

จัดระบบปฏิบัติการกลุมเปราะบาง/กลุมเสี่ยง การบริหารจัดการโควิด 2019 และสาธารณภัยอ่ืน 
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การเพ่ิมความครอบคลุมการปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับผูปวยฉุกเฉินวิกฤตอยางท่ัวถึง 

สรางเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนดานการแพทยฉุกเฉินยกระดับบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ในพ้ืนที่ทางทะเล พ้ืนที่หางไกลทุรกันดารหรือพ้ืนท่ีอีื่น การพัฒนาความรวมมือดานการแพทยฉุกเฉิน
ในภาวะปกติและภัยพิบัติ 
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 สงเสริมใหมีหนวยปฏิบัติการ อำนวยระดับพ้ืนฐานดำเนินงานและบรหิารจัดการโดยอบจ. 
โครงการพัฒนายกระดับการใหบริการการแพทยฉุกเฉินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ
โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาล “ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี ”UCEP 
 

กฎหมายและการขับเคล่ือนระบบการแพทยฉุกเฉิน 

ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินเรื่อง หลักเกณฑและเงื ่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หนาท่ี และการกากับดูแลหนวยปฏิบัติการแพทยพ.ศ. 2564 

“ขอ 4 ลกัษณะของหนวยปฏิบัติการแพทยแตละประเภทและระดับ รวมท้ังลักษณะการ
ปฏิบัติหนาท่ีของหนวยปฏิบัติการแพทยดังกลาวใหเปนไปตามผนวกทายประกาศ” 
ผนวกแนบทายประกาศ : หนวยปฏิบัติการแพทยระดับพ้ืนฐาน ระดับกลาง และระดับท่ีปรึกษา ตองมี
ลักษณะและลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีตามระดับท่ีกาหนดตามหัวขอตางๆ  

1. ลักษณะของหนวยปฏิบัติการ 
1.1 บุคลากร 
1.2 ยา เวชภัณฑ เครื่องมือแพทย และอุปกรณอ่ืน 
1.3 พาหนะ 
1.4 การสื่อสารและสารสนเทศ 
1.5 อาคารสถานท่ีและสิ่งอานวยความสะดวก 
2. ลักษณะการปฏิบัติหนาท่ี 
3. การบริหารจัดการและการดาเนินการของหนวยปฏิบัติการ 
 

หนวยปฏิบัติการอานวยการทุกระดับ ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

๑. ลักษณะของหนวยปฏิบัติการ 
1.1  บุคลากร ประกอบดวย 

- ผูบริหารการแพทยฉุกเฉิน 
- ผูปฏิบัติการ 
- บุคลากรสนับสนุน 

1.2 อาคารสถานท่ีและสิ่งอานวยความสะดวก 
1.3 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.4 อุปกรณ ครุภัณฑ และพาหนะสนับสนุนปฏิบัติการอานวยการ 

 2. ลักษณะการปฏิบัติหนาท่ี  การปฏิบัติการอำนวยการ 

 3. การบริหารจัดการและการดาเนินการของหนวยปฏิบัติการ 
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สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients)  
 คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายรัฐ เพื่อคุมครองผูปวยฉุกเฉินวิกฤตใหสามารถเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาลแหงที่ใกลที ่สุดได โดยไมตองเสียคาใชจาย และสามารถเคลื่อนยายไดอยาง
ปลอดภัย แตไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง 
 ผูมีสิทธิการใช UCEP คือ ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีเขาเกณฑรักษา ๖ อาการวิกฤต ดังนี้ 

- คนหมดสติ ไมรูสึกตัว หายใจ 
- หายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง   
- เจ็บหนาอกเฉียบพลนัรุนแรง  
- ซึมลงเหง่ือแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักรวม  
- แขนขาออนแรงครึ่งซีกพูดไมชัดแบบปจจุบันทันดวนหรือชักตอเนื่องไมหยุด 
- มีอาการอ่ืนรวมท่ีมีผลกระทบตอระบบหายใจการไหลเวียนโลหิตและระบบสมอง

ท่ีอาจเปนอันตรายแกชีวิต  
 

การดำเนินงานและการบริหารจัดการการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
 ประกาศ กพฉ.ฯ กำหนดให สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ขนาดใหญและขนาดเล็ก) ใหเปนผูดำเนินงาน
หรือบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินทองถ่ินตามความพรอมความเหมาะสมและความจำเปนของ
ประชาชนในทองถ่ิน เชน 

๑. กำหนดงานการแพทยฉุกเฉินไวในการแบงสวนราชการ 
2.  จัดใหมีบุคลากร สถานท่ีอุปกรณ ยานพาหนะ ระบบสื่อสาร และสารสนเทศ 
3.  จัดใหมีงบประมาณใหสามารถดาเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
4.  ดำเนินการเพ่ือใหไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินหรือมีขอบัญญัติการดำเนินงาน 
5.  บูรณาการความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือหนวยงานหรือองคกรอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ 
6.  ดำเนินงานหรือบริหารจัดการเพ่ือปฏิบัติการชวยเวชกรรม 
7.  ดำเนินงานหรือบริหารจัดการเพ่ือปฏิบัติการชวยอำนวยการ 
๘.  ดำเนินงานหรือบริหารจัดการเพ่ือการอำนวยการ 

 

แนวทางการดำเนินการทางการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
• บรรจุงานการแพทยฉุกเฉินในแผนพัฒนา 5 ป หรือปรับแผนพัฒนา 5 ปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
• นำแผนงาน/โครงการการแพทยฉุกเฉินในแผนพัฒนา 5 ปไปตั้งจาย ไวในเทศบัญญัติ/ 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
• จัดหาพาหนะฉุกเฉิน (รถ) พรอมอุปกรณการแพทย,การสื่อสาร ตาม  

มาตรฐาน และอุปกรณสื่อสารตางๆ ณ หนวยปฏิบัติการ 
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• กำหนดโครงสรางงานการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายภารกิจ
สวนราชการ เชน กองสาธารณสุข งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัด เปนตน  

• สรรหาบุคลากร มีความรูความสามารถ ตามมาตรฐานผูปฏิบัติการ หรือ เขารับการอบรม 
สำเร็จตามหลักสูตรมาตรฐาน  

• นำรถ มาตรวจการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทยฉุกเฉิน และเม่ือไดรับการรับรอง
แลว ใหยื่นขออนุญาตใชสัญญาณไฟวับวาบและเสียงไซเรน กับสำนักงานตารวจแหงชาติ  

• ยื่นขอเขารวมขายวิทยุคมนาคมการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือขออนุญาตถือครองและ ใชวิทยุ
สื่อสาร 

• การใหเผยแพรรูและการประชาสัมพันธการแพทยฉุกเฉินและการโทรแจงเหตุ 1669  
ใหประชาชนในชุมชนทราบ  

• สงเสริมใหมีการปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินและการจัดการสาธารภัย  
• การใหประชาชนมีความรู และทักษะการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและชวยฟนคืนชีพ  

ข้ันพ้ืนฐาน (CPR และการใช AED)  
• การจัดทาศูนยเรียนรูดานการแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี  
• อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)  
• การประเมินผลการดำเนินงานและการประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา : ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) 

ผูบรรยาย : นายสันติ  บุษบงทอง 

ตำแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

…………………………………………………………………………………… 

ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) ประกอบไปดวย 

- กลไกของ EOC ในการจัดการสาธารณภัย 
- บทบาทของภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการสาธารณภัย 
- การประยุกตใชระบบการบัญชาการเหตุการณในภาวะฉุกเฉิน 
       - ณ พ้ืนท่ีเหตุการณ (On scene) โดย EOC 

๑. บทบาท หนาท่ี และแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน/องคกร  
- องคการสาธารณกุศล มูลนิธิ และภาคเอกชน  
- สนับสนุนกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ หรือกองอำนวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
- สนับสนุนการจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- รวมปฏิบัติงานตามท่ีผูอำนวยการมอบหมาย ตามขีดความสามารถและทรัพยากร 
 

๒.กำหนดบทบาทหนาที่ในการจัดการสาธารณภัยรวมกันของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงและ
หนวยงานหลัก 

- หนวยงานในสวนกลางขับเคลื่อนสูภูมิภาค 
 

๓. กำหนดกลไกการจัดการสาธารณภัยรวมกัน โดยใชองคกรปฏิบัติ (Operation Centre)  
ท้ังในภาวะปกติ และในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Centre) 
 
ภารกิจในการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณภัย  ประกอบไปดวยภารกิจดานตางๆดังนี้ 

- ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง  - บรรเทาทุกขเบื้องตน 
- แจงเตือน แจงเหตุ รายงานเหตุ  - ฟนฟูสภาพข้ันตน 
- ระงับเหตุ 
- ปองกันเหตุซ้ำซอน เหตุแทรกซอน 
- คนหา กูภัย 
- รักษาพยาบาล 
- อพยพ ดูแลผูอพยพ 
- จัดการพ้ืนท่ี อำนวยการจราจร 
- รักษาความปลอดภัย ทรัพยสิน 
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การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย : ณ พ้ืนท่ีเหตุการณ 
การเผชิญเหตุเบื้องตน (Initial Response) 

- ประเมินเหตุการณ เพ่ือบงชี้ 
   - ลักษณะและความรุนแรงของสถานการณ 
  - ความเสี่ยงและขอควรระวังดานความปลอดภัย 
  - ลำดับความสำคัญของทรัพยากรท่ีจำเปน 
  - เสนทางเขา-ออก ของทรัพยากร 
  - สถานท่ีจัดตั้งศูนยบัญชาการฯ / จุดระดมทรัพยากร 

METHANE  code 
 Major Incident   ขนาดเหตุการณ 
 Exact  Location  จุดพ้ืนท่ีเหตุการณ 
 Type of Incident  ประเภทเหตุการณ 
 Hazardous  Materials  วัตถุอันตราย 
 Access  Route   เสนทางเขา-ออก 
 Number of Casualty  จำนวนผูประสบภัย 
 Emergency Called  การแจงเหตุ 

 

การเผชิญเหตุเบื้องตน (Initial Response) 
  - ประเมินเหตุการณ 
  - จัดการข้ันตน 

          - รับหนาท่ีบัญชาการเหตุการณ และจัดตั้ง ICP 
          - กำหนดวัตถุประสงค กลยุทธ ยุทธวิธี 
          - วางโครงสรางการจัดการ 

     - มอบหมายภารกิจ 
 

ระบบบัญชาการเหตุการณ 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา : การปฏิบัติเม่ือเกิดสาธารณภัย 

ผูบรรยาย : นางสาวศศิประภา ดารารัตน 

ตำแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วันท่ี  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงงเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

.............................................................................................. 

การจำลองสถานการณโดยการระดมความคิด การชวยเหลือเหตุสาธารณภัย โดยใชระบัญชา

การณเหตุการ ICS มาปรับใช  ดังนี้ 

 บายวันนี้ มีการแจงเหตุดินถลมในชุมชนของหมูบานแหงหนึ่ง ทานและเจาหนาที่อีก ๑ คน

พรอมรถกูภัยเล็ก ๑ คัน ไดรับมอบหมายใหเดินทางไปท่ีเกิดเหตุ  และไดสังเกตเห็นเหตุการณดังนี้ 

๑) ชุมชนมีขนาดประมาณ ๔๐ หลังคาเรือน โดยดินถลมสรางความเสียหายแกบานเรือน

ประมาณ ๑๐ หลัง ระบบไฟฟาเสียหายท้ังชุมชน 

๒) ชุมชนมีถนนหินคลุกขนาด ๒ ชองจราจร เปนเสนทางเขา-ออก ถนนไมไดรับความเสียหาย 

แตบริเวณวัดท่ีเปนจุดอพยพเกิดความเสียหาย 

  ๓) มีประชาชนประมาณ ๑๐๐ คน อยูในภาวะตื่นตระหนก โดยมีผู บาดเจ็บเล็กนอยถึง    

ปานกลาง ประมาณ ๒๐ คน 

๔) มีเสียงรองขอความชวยเหลือดังมาจากบานท่ีถูกดินถลมทับหลังหนึ่ง 

การดำเนินการ ประเมินเหตุการณ ประเมินศักยภาพของทรัพยากรที่มี  และวิเคราะหเพื่อกำหนด

ความสำคัญลำดับเหตุการณการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. มีภารกิจใดท่ีตองดำเนินการโดยเรงดวน สามารถดำเนินการไดและจะดำเนินการอยางไร 

2. มีภารกิจใดท่ีตองดำเนินการ แตยังไมสามารถดำเนินการได มีวิธีดำเนินการอยางไร และจะ

รองขอการสนับสนุนหรือสงตอภารกิจอะไรบาง 

ประเมินเหตุการณ เพ่ือบงชี้ 
 - ลักษณะและความรุนแรงของสถานการณ 
 - ความเสี่ยงและขอควรระวังดานความปลอดภัย 
 - ลำดับความสำคัญของทรัพยากรท่ีจำเปน 
 - เสนทางเขา-ออก ของทรัพยากร 
- สถานท่ีจัดตั้งศูนยบัญชาการฯ / จุดระดมทรัพยากร 
จัดการข้ันตน 
- รับหนาท่ีบัญชาการเหตุการณ และจัดตั้งศูนยบัญชาการฯ 
- กำหนดวัตถุประสงค กลยุทธ ยุทธวิธี 
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- วางโครงสรางการจัดการ 
- มอบหมายภารกิจ 
 

 
 

โครงสรางกองบัญชาการ/ศูนยบัญชาการ 
 

 
 

ฉากทัศนของเหตุการณภารกิจ เปนการเขียนเหตุการณลำดับความสำคัญ ภารกิจหนาท่ี การรองขอ
ความตองการ การสนับสนุนเพ่ือใหการดำเนินงานเกิดความชัดเจน 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา : ความรูจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน) 

ผูบรรยาย : นายสวัสดิ์  ยอดแกว 

ตำแหนง : รองหัวหนาจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดปทุมธานี 

วันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

………………………………………………………………… 

ความหมายของ “จิตอาสา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 ไดให

ความหมายข 

          “จิต” เปนคำนาม หมายถึง ใจ สิ่งท่ีมีหนาท่ีรับรู และนึกคิด 

          “อาสา” เปนคำกริยาหมายถึง เสนอตัวเขารับทำ 

          ดังนั้น “จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแหงการใหความดีงามทั้งปวงแกเพื่อนมนุษยโดยเต็มใจ

สมัครใจอ่ิมใจ ซาบซ้ึงใจ ปติสุข ท่ีพรอมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปญญา เพ่ือสาธารณประโยชน

ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน 

ความเปนมาของจติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหหนวยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค 
หนวยทหารรักษาพระองค รวมกับขาราชบริพารหนวยราชการในพระองค และหนวยงานราชการ 
รวมทั้งประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ดำเนินการเก็บผักตบชวา วัชพืช ขยะมูลฝอย
สิ ่งปฏิกูล สิ ่งกีดขวางทางน้ำ และทำการขุดลอกคูคลองระบายน้ำ รวมทั ้งทำความสะอาดพื้นท่ี
สาธารณะ วัด และตลาดในชุมชน โดยดำเนินการจากการเริ่มตนสัปดาหจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวย
หัวใจ” ระหวางวันที่ 21 - 27 มิ.ย. 2560 ในพื้นที่ตางๆ บริเวณรอบพระราชวังดุสิต และตามดวย
จิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ระหวางวันท่ี 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 2560 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
กอน เพื่อเปนโครงการที่เปนแบบอยางในการพัฒนาสภาพแวดลอมและความเปนอยูในชุมชนใหมี
สภาพที่ดีขึ้นหลังจากนั้นจัดใหมีการลงทะเบียนจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ อาคารรับรอง
พระราชวังดุสิต อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือปา โดยประชาชนจิตอาสาท่ีเขารวมกิจกรรม 
“เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” จะไดรับสิ่งของพระราชทานเพื่อเปนกำลังใจใหทำความดีตอไป ไดแก 
หมวกพระราชทาน ผาพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และสมุดบันทึกความดี ประชาชนจิต
อาสาพระราชทาน 

 โครงการ “หนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ดวยหัวใจ”    

ไดริเริ่มตั้งแตป 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกอน เพื่อเปนโครงการที่เปนแบบอยางใน

การพัฒนาสภาพแวดลอมและความเปนอยูในชุมชนใหมีสภาพที่ดีขึ้น สมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงหวงใยและทรงคำนึงถึงความอยูดีมีสุขของ

ประชาชนเปนสำคัญ และพระองคมีพระราชปณิธานแนวแนท่ีจะทำใหประเทศชาติม่ันคงและ
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ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ดวยมีพระราชประสงคที่จะสืบสาน รักษา และตอยอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริตางๆ ในการบำบัดทุกขและบำรุง

สุขใหประชาชนและพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ 

ใหหนวยพระราชทาน รวมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ รวม

ปฏิบัติหนาที่ในโครงการ “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” เพื่อพัฒนาความเปนอยูของประชาชน 

โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั ้งของหนวยงานในพระองค หนวยงานราชการ 

ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

จิตอาสา แบงออกเปน ๓ ประเภท 

๑.จิตอาสา๙๐๔  

๒.จิตอาสาพระราชทาน 

๓.ประชาชนจิตอาสา 

กิจกรรมงานจิตอาสาตามพระราโชบาย แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้  

 1 จิตอาสาพัฒนา : ไดแกกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินของแตละชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนไมวาจะเปนกิจกรรมบำเพ็ญ 

สาธารณประโยชน การอนุรักษธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมการอำนวยความสะดวกและ      

ความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพ รวมท้ังการ สาธารณสุข ฯลฯ 

 ๒ จิตอาสาภัยพิบัติ : ไดแกกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงคเพื่อเฝา 

ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ท่ี

สงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเขาชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชนจากภัยพิบัติ ดังกลาว เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เปนตน 

 3 จิตอาสาเฉพาะกิจ : ไดแกกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงคให

ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จ ในโอกาสตางๆ เปนการใชกำลังพลจิตอาสารวม

ปฏิบัติกับ สวนราชการท่ีเก่ียวของในการชวยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมา

รวมงานรวมท้ังการเตรียมการ การเตรียมสถานท่ีและการฟนฟูสถานท่ีภายหลัง การปฏิบัติใน

พระราชพิธี และการเสด็จฯ นั้นๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

ขอเนนย้ำในการปฏิบัติกิจกรรมดานจิตอาสา 

 ๑. การแตงกายของผูท่ีเปนจิตอาสา ตองเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนท่ัวไปจิตอาสา       

ทุกประเภท จะตองไมใชชุดจิตอาสาพระราชทาน หรือบางสวนของชุดจิตอาสาพระราชทาน เขารวม

กิจกรรมทางการเมือง หรือใชในกิจการงานสวนตัว    
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 ๒. ศูนยอำนวยการจิตอาสาทุกหนวย ประสานใหจิตอาสา ๙๐๔ ในพ้ืนท่ีดำเนินการใหความรู

แกประชาชน หนวยงาน สวนราชการ ในเรื่องการเทิดทูนสถาบัน รวมถึงการสรางความรัก ความ

สามัคคี ของสังคมเปนสวนรวม 

   ๓. ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานทุกหนวย มุงเนนใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรม

จิตอาสา พรอมท้ังเชิญชวนประชาชน เขารวมกิจกรรม หรือมีสวนรวมในงานจิตอาสา 

   ๔. ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานทุกหนวย กำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมดาน      

จิตอาสาอยางใกลชิด ไมใหใชกิจกรรมจิตอาสาไปใชในการแสวงผลประโยชนในทุกประเภทโดย

เด็ดขาด 

   ๕. ขอใหกำลังพลที ่เป นจิตอาสา ไดน อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใน

ชีวิตประจำวัน สามารถพ่ึงพาตนเองและเปนตัวอยางแกประชาชนโดยท่ัวไปได 

   ๖. การปฏิบัติงานของจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทานในแตละจังหวัด ควรประสานการ

ปฏิบัติกอนการเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 
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สรุปสาระสำคัญรายวิชา 

ช่ือวิชา : มลพิษทางเสียงและการส่ันสะเทือน และการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมทางอากาศ 

ผูบรรยาย : นางนิภาภรณ  ใจแสง 

ตำแหนง : นักวิชาการส่ิงแวดลอมชำนาญการพิเศษ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 

              กรมควบคุมมลพิษ 

วันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ชวงเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รุนท่ี  ๑๘ 

………………………………………………………………… 

ปจจัยและผลกระทบของความส่ันสะเทือน 

แหลงกำเนิดของความส่ันสะเทือน เชน การกอสราง การขนสงทางบก ทางราง การทำ

เหมือง การทำลายตึก เครื่องจักร กิจกรรมของมนุษย เปนตน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเคล่ือนตัวและแรงส่ันสะเทือนของดิน ไดแก  

          - วัสดุและปริมาณท่ีใชในการระเบิดหิน  

          - อุปกรณตอกเสาเข็ม เสาเข็มท่ีใชในการกอสราง  

          - คุณสมบัติของดินและชั้นดิน ระยะหางและคุณสมบัติของอาคาร  

ประเภทปญหามลพิษท่ีไดรับการรองเรียนสูงสุด 

1.ปญหากลิ่นเหม็น รอยละ 41 
2. ฝุนละออง/เขมาควัน รอยละ 28 
3. เสียงดัง/เสยีงรบกวน รอยละ 14 

พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ.๒๕๓๕ 

ประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ออกตามมาตรา 32 (5) แหง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พารามิเตอร 

ระดับเสียงโดยท่ัวไป  

 
 

มาตรฐานความส่ันสะเทือน เพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร 
ความสั ่นสะเทือนเปนมลพิษประเภทหนึ่งที ่มีผลกระทบตอความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ ่งในสวนของผลกระทบที ่มีตอโครงสรางอาคารและ
สวนประกอบของอาคารซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายเปนมูลคาสูง หากไมมีการควบคุมหรือกำหนด
เกณฑมาตรฐาน  
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      - กำหนดเปนเกณฑท่ัวไปสำหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
      - เปนประโยชนตอการอยูรวมกันอยางปกติสุขของชุมชนโดยการปองกันและควบคุมการกอสราง
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเปนสาเหตุของความสั่นสะเทือนไมใหเกิดความเสียหายตออาคารท่ีอยูใกลเคียง  

“ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑” หมายความวา ความสั่นสะเทือนที่ไมทำใหเกิดการลาและการ
สั่นพองของโครงสรางอาคาร  

“ความส่ันสะเทือนกรณีท่ี ๒” หมายความวา ความสั่นสะเทือนท่ีทำใหเกิดการลาหรือการสั่น
พองของโครงสรางอาคาร 

ประเภทอาคารตามประกาศฯ 
อาคารประเภทที่ 1 เชน อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย อาคารสำนักงาน อาคารคลังสินคา 

อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ เปนตน 
อาคารประเภทท่ี 2 เชน อาคารท่ีอยูอาศัย อาคารชุด หอพัก โรงพยาบาล สถานศึกษา เปนตน 

  อาคารประเภทท่ี 3 ไดแก โบราณสถาน อาคารหรือสิ่งปลูกสรางในลักษณะอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ
ไมม่ันคงแข็งแรงแตมีคุณคาทางวัฒนธรรม 
หลักการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมทางอากาศ  

การปองกันและควบคุมท่ีแหลงกำเนิด เชน การเลือกใชเชื้อเพลิงท่ีกอมลพิษต่ำ การติดตั้ง
เครื่องมืออุปกรณบำบัดมลพิษ อาทิ ระบบ ESP หรือ Electrostatic Precipitator เพ่ือดักจับฝุนใน
ขบวนการผลิต ระบบ FGD Flue Gas Desulfurization เพ่ือลดกาซซัลเฟอรไดออกไซดจาก
กระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงจากถานหิน การกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐานการระบาย
สารมลพิษจากแหลงกำเนิด  

การปองกันท่ีผูรับ เชน การใสหนากากอนามัย การปลูกตนไม  
การเพ่ิมระยะหางระหวางแหลงกำเนิดมลพิษกับชุมชนและแหลงกำเนิด เชน การกำหนด

พ้ืนท่ีแนวกันชน (Buffer Zone)  
แผนเฉพาะกิจเพ่ือการแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง ป 2565 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการรับรูใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และแจงเตือนสถานการณฝุน
ละอองลวงหนา  
          - ใหทุกจังหวัดจัดทำแผนแกไขปญหาไฟปาหมอกควันและฝุนละอองบรรจุในแผน ปภ.จังหวัด  
          - ขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเก็บขน (โครงการชิงเก็บ ลดเผา) ใหครอบคลุม 
ทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศในพ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีริมทางและประยุกตใชแอพพลิเคชัน
ลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิง  

-เรงรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกปาเพ่ืออนุรักษฟนฟูปาตนน้ำปาชายเลนและปองกันไฟปา
ภายใต ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน  

- สรางเครือขายและ อาสาสมัคร เพ่ือสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน 
และฝุนละออง  

- สนับสนุนการใชพลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือกเพ่ือลดปญหาฝุนละออง PM 2.5  
          - เพ่ิมความเขมงวดควบคุมมลพิษจากแหลงกำเนิดท้ัง จากยานพาหนะและภาคอุตสาหกรรม
ในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม  
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           - เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมไฟปาในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ  
           - กำหนดตัวชีว้ัดรวมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเปนไปตามขอตกลงอาเซียวาดวยมลพิษ 
จากหมอกควันขามแดน และขยายหมูบานคูขนานชายแดน ภายใตกรอบคณะกรรมการชายแดน  
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สรุปสาระสำคัญการศึกษาดูงาน 

การเรียนรู : การบริหารจัดการโซนนิ่ง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หนวยงาน : เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

..................................................................... 

การบริหารจัดการโซนนิ่ง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การบริหารจัดการโซนนิ่งเปนการจัดบริหารจัดการสาธารณภัยรวมกันระหวางหนวยงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน ๖ หนวยงาน โดยเปนการทำงานแบบบูรณาการรวมกันทั้งดาน
วัสดุ อุปกรณ เจาหนาท่ี 

โดยการดำเนินงานจะดำเนินงานโดยใหทางเทศบาลตำบลบางเลน เปนศูนยการในการบริหาร
สั่งการ การปฏิบัติงานรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกจำนวน ๕ หนวยงาน โดยแต     
ละหนวยงานไดมีการสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ และกำลังเจาหนาท่ีในการรวมกันปฏิบัติ
หนาท่ีดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การรวมสัมมนาปญหาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ปญหาดานสาธารณภัย ในบริบทของพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกัน 
- ปญหาอุปสรรคในการทำงาน 
- ปญหาดานการใหความรวมมือระหวางหนวยงาน หรือผูประสบภัย 

 
 

การเรียนรู : วิสาหกิจชุมชน 

หนวยงาน : วิสาหกิจชุมชนเขมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

………………………………………………………………….. 

 

วิสาหกิจชุมชนเขมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

  วิสาหกิจชุมชนเขมชาติ (สายใยตนกลา) อยูที่ 35/2 หมูที่ 1 ถนน ตำบลแกงเสี้ยน อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนชุมชนเครือขายองคความรู Knowledge-Base OTOP : KBO 
ของจังหวัดกาญจนบุรี ในการนำองคความรู ภูมิปญญาชาวบาน นำสมุนไพรในทองถิ่นมาแปรรูปเปน
ยา ยกตัวอยางเชน สมุนไพรวานน้ำ นำมาแปรรูปเปนยาบรรเทาอาการไฟไหมน้ำรอนลวก แผลรอนใน 
แผลบริเวณชองปาก ทำใหแผลแหงไมแตกเปนน้ำหนอง เปนยาเย็น  
 สาธิต การแปรรูปมะกรูด สกัดเอาน้ำมันมะกรูด ในการนำมาเปนสวนผสมของผลิตภัณฑ เชน
ยาสระผม สเปรยลางมือ สเปรยกันยุง 
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การเรียนรู : การศึกษาเทคนิคในการปองกันและระงับอัคคีภัย 

หนวยงาน : เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

………………………………………………………………….. 

  เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร ีเปนการบรรยายเกี่ยวกับ

ระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ โดยไดนำเทคโนโลยีการใชแอพพลิเคชั่น “แจงเหตุ”    
โดยมีการประชาสัมพันธการใชแอพพลิเคชั่นใหประชาชนในพ้ืนท่ีใหเขาถึงแอพพลิเคชั่นดังกลาว ซ่ึงใน
ระบบแจงเหตุจะมีการระบุตำแหนง (GPS) เพื่อใหงายตอการเขาถึงพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว พรอมระบบ
การทำงานของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานผานแอพพลิเคชั่น “แจงเหตุ” 
 การเขารับสมการสาธิตเทคนิคในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนี้ 

๑. เทคนิคการเขาระงับเหตุเพลิงไหมรถยนต 
๒. เทคนิคการเขาชวยเหลือผูประสบภัยในอาคารภายใตกลุมควัน 
๓. เทคนิคการระบายควัน 
 

การเรียนรู : การเรียนรูศาสตรพระราชา 

หนวยงาน : ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

................................................................. 

 ช ุมชนปากแพรก เปนการดำรงช ีว ิตตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกลุม             
ของชาวบานชุมชนในการดำเนินการจัดทำ “ตลาดอุดมสุข” เปนตลาดวัฒนธรรม สถานที่นัดพบ
ระหวางผูผลิต และผูบริโภค ใหทุกคนไดแวะเวียนมาจับจายซื้อขายผลผลิตสินคาชุมชน สินคาเกษตร
ปลอดสาร สินคาทำมือ  
 รับฟงประวัติความเปนมาของชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม การดำเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การนำผลผลิตของชุมชนในการนำมาแปรรูปเพื่อจัดจำหนายใหกับชุมชน ซึ่งเปน
การดำเนินการเองภายในชุมชนเกิดการหมุนเวียนทำใหประชาชนมีรายได ลดภาระในเรื่องตนทุน การ
จำหนายสินคาท่ีเปนธรรมโดยไมผานพอคาคนกลาง 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่  ๔ 
ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เรื่อง การแบงกลุมกิจกรรม 

นักศึกษาหลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
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ภาคผนวกที่  ๕ 
รายชื่อพรอมภาพถายนักศึกษาหลักสูตร   

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
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หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

ภาพถายและรายช่ือสมาชิกกลุมกิจกรรมท่ี ๑ (กลุมท่ี ๑) 

 
 

หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

ภาพถายและรายช่ือสมาชิกกลุมกิจกรรมท่ี ๒ (วัยรุน ๑๘/๒) 

 

 
 

 

 

 

 



158 
 

 

หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

ภาพถายและรายช่ือสมาชิกกลุมกิจกรรมท่ี ๓ ( โกมา) 

 
 

หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

ภาพถายและรายช่ือสมาชิกกลุมกิจกรรมท่ี ๔ ( กป.๔) 

 

 
 

 

 

 

 

 



159 
 

 

หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

ภาพถายและรายช่ือสมาชิกกลุมกิจกรรมท่ี ๕ ( จพง.ปองกัน ๑๘/๕) 

 
 

หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

ภาพถายและรายช่ือสมาชิกกลุมกิจกรรมท่ี ๖ (ตระกูล ๑๘) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

ภาพถายและรายช่ือสมาชิกกลุมกิจกรรมท่ี ๗ (G7) 

 
 

 

หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

ภาพถายและรายช่ือสมาชิกกลุมกิจกรรมท่ี ๘ (จพง.ปภ.รุนท่ี ๑๘/๘) 

 
 

 



161 
 

 
 

 

 



162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวกท่ี ๖ 
 

ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา 

หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุน ๑๘ 

 
 



163 
 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 

การระดมความคิดหัวขอ “ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน” 
 

    
  
 

      
 

     
 

   
 



164 
 

ภาพกิจกรรมการออกกำลังกาย 

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
 

    
 
 

    
 
 

    
 

     
 
 



165 
 

ภาพกิจกรรมการออกกำลังกาย 

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
 

   
 

   
 

    
 

     
 
 
 
 



166 
 

ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
 

 
 

   
 

   
 



167 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

     
 



168 
 

ภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธ 
หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

 

   
 

   
 

   
 

   
 
 
 



169 
 

ภาพกิจกรรมการเรียน การสอน 
หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

 

   
 

   
 

   
 

   
 
 



170 
 

ภาพกิจกรรมการภาคปฏิบัติ การบัญชาการณ (ICS) 

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
 

    
 

    
 

     
 
 

      



171 
 

ภาพกิจกรรมการภาคปฏิบัติ  
หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

 

   
 

    
 

    
 

     
 



172 
 

ภาพกิจกรรมการภาคปฏิบัติ  
หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

 

    
 

    
 

     
 

     
 
 



173 
 

ภาพกิจกรรมการภาคปฏิบัติ  
หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

 

     
 
 

      

    
 

    



174 
 

ภาพกิจกรรมการภาคปฏิบัติ  
หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 

 

    
 

   
 

     
 

    
 



175 
 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน  
เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางเลย จังหวัดนครปฐม 

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
 

     
 

    
 

     
 

     



176 
 

        
 

   
 

   
 

    
 
 
 
 
 



177 
 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน  
วิสาหกิจชุมชนเขมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
 

    
 

    
 

     
 

    
 
 



178 
 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน  
เทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
 

     
 

    
 

   
 

    
 
 
 



179 
 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน  
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

หลักสูตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนท่ี ๑๘ 
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