
 โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี  
(ผู้อำนวยการท้องถิ่น) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

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

๑. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา 16  ภายใต้
บังคับมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กอรปกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ และมาตรา 20        
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมี
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นและมี
หน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย และการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
รวมทั้งเกิดเอกภาพในการอำนวยการและบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยของโลกและประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น        
ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่ของทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญ    
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการแต่ละระดับในการจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
หน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นหน่วยแรกที่เข้าเผชิญเหตุ จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจัดทำ โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการ
ท้องถิ่น) ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท่ีกฎหมายกำหนด   

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นทราบบทบาทหน้าที่และ

ภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่   
๒.๒ เพ่ื อให้ ผู้ บริหารท้ องถิ่ นมี ความรู้  มี ความเข้ าใจหลั กการบริหารจัดการสาธารณภั ย  

ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและสามารถควบคุมสั่งการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด  

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านสาธารณภัยของจังหวัด สามารถประสานการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย... 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 

นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเมืองพัทยาหรือรองนายกเมืองพัทยา จำนวน 100 คนต่อรุ่น 

๔. วิธีดำเนินการ 
๔.๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

นายกเทศมนตรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพ่ิมศักยภาพ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) โดยการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

๔.๒ การบรรยาย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญทีม่ีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนมาถ่ายทอดประสบการณ์ในระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Room 

4.3 การทดสอบ 
o ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

๔.4 การประเมินผล  
o ประเมินผลรายวิชาและวิทยากร 
o ประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

4.5 การรับรองผลการฝึกอบรม 
o ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ จึงจะได้รับวุฒิบัตร 

รับรองการผ่านการอบรม  

๕. โครงสร้างโครงการ     รวมจำนวนทั้งสิ้น     10   ชั่วโมง   ประกอบด้วย  
 หมวดวิชาการบริหารจัดการสาธารณภัย ๔ กลุ่มวิชา จำนวน 10 ชั่วโมง 
 กลุ่มวิชาการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 

๑. หัวข้อ หลักการบริหารจัดการสาธารณภัยและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  2 ชั่วโมง 
  ท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 กลุ่มวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 
 2. หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่  2  ชั่วโมง 

3. หัวข้อ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงาน อปพร. 2 ชั่วโมง 

 กลุ่มวิชาการจัดการสาธารณภัยในภาวะวิกฤต 
4. หัวข้อ การจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและ  2 ชั่วโมง 
   สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

 กลุ่มวิชาการช่วยเหลือและฟื้นฟู   
5. หัวข้อ การใช้จ่ายงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสาธารณภัย 2 ชั่วโมง 

 ภาคผนวก (ก)  
 
 

6. ระยะเวลา... 
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๖. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี) 

๗. วิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

8. งบประมาณ 
งบดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไปขับเคลื่อนภารกจิด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค      
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านสาธารณภัยของจังหวัด สามารถประสานการปฏิบัติและสนธิกำลังด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

10. ที่ปรึกษาโครงการ 
 ๑0.๑ นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑0.๒ นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑0.3 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 10.๔ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๑. ผู้จัดทำโครงการ 
11.1 คณะทำงานจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน 
 และบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑.2 ส่วนวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 
 
 

 
 

 
 

12. ผู้รับผิดชอบ... 





๕ 
 

ภาคผนวก  (ก) 

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี  
(ผู้อำนวยการท้องถิ่น)  

1. วิธีดำเนินการ 
1.1 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายกเทศมนตรี

หรือรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ) โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Interactive E-learning)  

1.2 การบรรยาย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาถ่ายทอดประสบการณ์ในระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Room 

1.3 การทดสอบ 
 o ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

1.4 การประเมินผล  
o ประเมินผลรายวิชาและวิทยากร 
o ประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

1.5 การรับรองผลการฝึกอบรม 
o ผู้เขา้อบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ จึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม 

2. โครงสร้างโครงการ    
    หัวข้อวิชาและขอบเขตวิชาที่ศึกษา  รวมจำนวนทั้งสิ้น    10     ชัว่โมง  ประกอบด้วย 

หมวดวิชาการบริหารจัดการสาธารณภัย        ๔ กลุ่มวิชา จำนวน 10 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชา การป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
1. หัวข้อ หลักการบริหารจัดการสาธารณภัยและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง 2   ชั่วโมง 

                   ส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์   - เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขอบเขต 
1.๑ คำนิยาม ประเภทสาธารณภัย และวงจรสาธารณภัย 
1.2 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกดิสาธารณภัยในจังหวัด 
1.3 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
1.4 องค์กรปฏิบัติและกลไกการบรหิารจดัการสาธารณภัย 
1.5 การเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น 
1.6 หลักการจัดการภัยประจำถิ่นประเภทต่าง ๆ (กรณีศึกษา) 
1.7 แนวทางติดต่อและการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
วิธีการ    การบรรยาย และตอบข้อซักถาม 
วิทยากร   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

กลุ่มวิชา... 



๖ 
 

กลุ่มวิชา การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 
 2. หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภยัในพื้นที ่  2  ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์   - เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  
ขอบเขต 
2.1 สาระสำคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
2.2 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่าง ๆ  
2.3 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะเพ่ือใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.4 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลกรในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วิธีการ     การบรรยาย และตอบข้อซักถาม   
วิทยากร     กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. หัวข้อ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงาน อปพร.     2   ชั่วโมง           
วัตถุประสงค์   - เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพ 
ชุมชน การพัฒนาและการบริหารจัดการเครือข่าย  อปพร.ในพ้ืนที ่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการให้ชุมชน  
จัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)  
ขอบเขต 
3.1 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) 
3.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3 การบริหารจัดการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเครือข่าย 

 - การบริหารจัดการและการพัฒนาสมาชิกอาสาสมัคร 
  - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อปพร. 
  - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

3.4 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน (ชุมชนเข้มแข็ง) 
วิธีการ     การบรรยาย และตอบข้อซักถาม   
วิทยากร     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กลุ่มวิชาการจัดการสาธารณภัยในภาวะวิกฤต 
4. หัวข้อ การจัดการสาธารณภยัในภาวะฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์  2   ชั่วโมง  
    ผู้ประสบภัย 

วัตถุประสงค์    - เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่  
แนวทางการสนธิกำลังและสนบัสนุนทรัพยากรการจัดการสาธารณภัย แนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน  

    ขอบเขต 
    4.๑ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย และการประเมินสถานการณ์ 
    4.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยขณะเกิดสาธารณภัย   
    4.๓ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยในภาวะฉุกเฉิน 
    4.๔ การอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว (เน้นกลุ่มเปราะบาง) 
 
 

4.๕ การประเมิน... 



๗ 
 

    4.๕ การประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น 
    4.๖ แนวทางการสนธิกำลังและสนับสนุนทรัพยากรการจัดการสาธารณภัย 

4.7 แนวทางการประสานการปฏิบัติองค์กรสาธารณกุศล 
4.8 แนวทางการรายงานสถานการณ์ภัย 
4.9 แนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
4.10 แนวทางการสำรวจและการประเมินความเสียหาย 
วิธีการ      การบรรยาย และตอบข้อซักถาม 
วิทยากร   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กลุ่มวิชา การฟื้นฟูภายหลังสาธารณภัย 
5. หัวข้อ การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสาธารณภัย 2 ชั่วโมง 
    วัตถุประสงค์   - เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจระบบงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

  การจัดตั้งงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  และทราบแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
ขอบเขต 
5.๑ แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ความช่วยเหลือ  
      และการสงเคราะหผ์ู้ประสบภัย 
5.๒ การตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

       เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๓  
5.๓ แนวทางการช่วยเหลือกรณีการเกิดโรคระบาดของ COVID-19 
วิธีการ       การบรรยาย และตอบข้อซักถาม  
วิทยากร       สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
 

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

ส่วนวิชาการฯ สพบ. 
                         จัดทำหลักสูตร 
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