
 
๒. ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ - 3  
    (นำเสนอโดยเอกสาร)  

หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประเด็น สาระสำคัญ / รายละเอียด 
1. การปฏิบัติงานฝึกอบรม/สัมมนา 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือดำเนินการตามภารกิจด้านการฝึกอบรม และ
ขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ ปภ. โดยมีโครงการ
ฝึกอบรม/สัมมนาสำหรับบุคลากรภายในของกรม ปภ.งบประมาณประจำปี พ .ศ. 
2565 จำนวน 11 หลักสูตร และได้มีการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานฝึกอบรม/
สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพ่ิมเติมอีกจำนวน 4 โครงการ/หลักสูตร 
รวมเป็น 14 โครงการ/หลักสูตร ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
หลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมฯ  ดำเนินการแล้ว จำนวน 10 หลักสูตร 

1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย (จบ.ปภ.)  
2. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย 
3. หลักสูตรวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 
4. หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 
5. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
6. หลักสูตรการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน 
7. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการจัดการภัยพิบัติ : CBDRM  
8. หลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว   
9. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT)  

• ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำท่ีมีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม   
• ด้านการขับเครื่องจักรกลหนักในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 – 30 พ.ค. 65) 
10.  หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ระหว่างวันที่ 6 พ.ค. - 23 ส.ค. 65 (30 ชั่วโมง) 

หลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมฯ  ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ/หลักสูตร 
1. โครงการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

แผนดำเนินการไตรมาส 4 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเรียนรู้

ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive  E-Learning)  
3. หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทีมงานพัฒนาบุคลากร 
4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 



 
ประเด็น สาระสำคัญ / รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การดำเนนิการจัดฝึกอบรม 
หลักสูตรการควบคุมสั่งการและบริหาร
จัดการอุบัติภัยจากเหตุเพลิงไหม้ และ
สารเคมีรั่วไหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนอกแผน/ตามนโยบายผู้บริหาร ดำเนนิการแล้ว จำนวน 5 หลักสูตร 9 รุน่ 
1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

นายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 - 3 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรฯ หลักสูตรหลักการตรวจสอบระบบป้องกัน

และระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 1 - 2 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากร ฯ หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยง

จากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1 - 2 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิทยากรฯ หลักสูตรการดับเพลิงในเรือข้ันพ้ืนฐาน 

(Marine Fire Fighting) รุ่นที่ 1 – 2 
5. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล (ดำเนินการวันที่ 24 พ.ค.65) 
หลักสูตรนอกแผน/ตามนโยบายผู้บริหาร (ยังไม่ดำเนินการ 2 หลักสูตร) 

1. หลักสูตรการควบคุมสั่งการและบริหารจัดการเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล   
รุ่นที่ 1/2565 (ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 65) 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการ
อำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับ
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง (ดำเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน - 
กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ On Site) 

 

กลุ่มเป้าหมาย  
เป็นบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมสั่งการและบริหารจัดการสาธารณภัย  
จำนวน 30 คนต่อรุ่น  ได้แก่  
1.  ผู้อำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ)  
2. ผู้อำนวยการท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี หรือ รอง 
    นายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมาย)  
3. ผู้จัดการสถานประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม  
    หรือรองผู้จัดการที่ได้รับมอบหมาย  
4. บุคคลที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นสมควร  
ระยะเวลาดำเนินการ  5 วัน   
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565  
ณ  NPC จังหวัดระยอง 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ แนวโน้มความเสี่ยงสาธารณภัย และ
เข้าใจลักษณะปัญหาของการบริหารจัดการและการควบคุมสั่งการ ทราบหลักการการ
ประเมินสถานการณ์ รวมถึง การจัดการอุบัติภัยจากเหตุเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการเหตุเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหล ณ 
ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกลุ่มบริษัท ปตท.โกลบอลเคมิคอล (PTTGC) 
และศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน บ.NPC-SE เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการเหตุเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลในพื้นท่ี รวมถึงแนวทางการควบคุมสั่งการ
และสนธิกำลังกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการอุบัติภัยได้อย่างมีเอกภาพและเป็น
ทิศทางเดียวกันตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด 



 
ประเด็น สาระสำคัญ / รายละเอียด 

3. ผลการฝึกอบรม 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  
(บุคลากรภายนอก)  
จัดดำเนินการโดย ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือนตุลาคม 2564  
ศปภ.เขต ไม่สามารถจัดดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดได้ เนื่องจากมี
จำนวนผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ผ่านระบบการรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง หรือต่ำกว่าเกณฑ์ที่โครงการ/หลักสูตรกำหนด จึงทำให้ไม่สามารถเปิดการ
ฝึกอบรมได้ 
 

เดือนพฤศจิกายน 2564  
หลักสูตรที่จัดดำเนินการฝึกอบรมได ้มีดังนี้ 
1. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง  
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 9 พิษณุโลก เมื่อระหว่างวันที่ 21 - 26 พ.ย. 64  
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 44  คน 
2. หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64  
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 47  คน 
❖ รวมผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 91 คน 

 

เดือนธันวาคม 2564  
หลักสูตรที่จัดดำเนินการฝึกอบรมได ้มีดังนี้ 
1. หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 

    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อระหว่างวันที่ 12 - 23 ธ.ค. 64 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 35 คน 
2. หลักสูตรการดับไฟป่าสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 9 พิษณุโลก เมื่อระหว่างวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 64 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30  คน 
3. หลักสูตรเทคนิคการใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการกู้ภัย  
    (Rope Rescue Technique – Level 1) 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 12 สงขลา เมื่อระหว่างวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 64 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 23 คน 
❖ รวมผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 88 คน 

 

เดือนมกราคม 2565  
หลักสูตรที่จัดดำเนินการฝึกอบรม มีดังนี้ 
1. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 6 ขอนแก่น เมื่อระหว่างวันที่ 9 - 14 ม.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 47 คน 
2. หลักสูตรการดำน้ำเบื้องต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านกู้ภัย 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อระหว่างวันที่ 15 - 21 ม.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 32 คน 
3. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 18 ภูเก็ต เมื่อระหว่างวันที่ 16 - 21 ม.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 21 คน 
 



 
ประเด็น สาระสำคัญ / รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 9 พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 - 28 ม.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 43 คน  
5. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 28 ม.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 54 คน  
6. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 12 สงขลา ระหว่างวันที่ 24 - 29 ม.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 25 คน 
7. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย   
    สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 9 พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน 
❖ รวมผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 242 คน 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565  
หลักสูตรที่จัดดำเนินการฝึกอบรม มีดังนี้ 
1. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 11 ก.พ. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 44 คน 
2. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 9 พิษณุโลก เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 11 ก.พ. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 55 คน 
3. หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 6 ขอนแก่น เมื่อระหว่างวันที่ 7 - 18 ก.พ. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน 
4. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 20 - 25 ก.พ. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 64 คน 
5. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 13 อุบลราชธานี เมื่อระหว่างวันที่ 21 - 26 ก.พ. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 37 คน 
6. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 17 จันทบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 21 - 26 ก.พ. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน 
❖ รวมผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 278 คน 

 

เดือนมีนาคม 2565  
หลักสูตรที่จัดดำเนินการฝึกอบรม มีดังนี้ 
1. หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 7 - 18 มี.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 32 คน 
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2. หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 12 สงขลา เมื่อระหว่างวันที่ 7 - 18 มี.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 19 คน 
3. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 6 ขอนแก่น เมื่อระหว่างวันที่ 13 - 18 มี.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 49 คน 
4. หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 25 มี.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 49 คน 
❖  รวมผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 149 คน 

เดือนเมษายน 2565  
หลักสูตรที่จัดดำเนินการฝึกอบรม มีดังนี้ 
1. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 29 เม.ย. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน 
 2. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
     ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 9 พิษณุโลก เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 29 เม.ย. 65 
     มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 69 คน 
❖ รวมผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 119 คน 

เดือนพฤษภาคม 2565  
หลักสูตรที่จัดดำเนินการฝึกอบรม มีดังนี้ 
1. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 9 พิษณุโลก เมื่อระหว่างวันที่ 2 - 6 พ.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 18 คน 
2. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อระหว่างวันที่ 8 - 13 พ.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 57 คน 
3. หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 9 พิษณุโลก เมื่อระหว่างวันที่ 9 - 20 พ.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 28 คน 
4. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 18 ภูเก็ต เมื่อระหว่างวันที่ 15 - 20 พ.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 29 คน 
5. หลักสูตรการขับเรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 26 พ.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 18 คน 
6. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง 
    ดำเนินการโดย ศปภ.เขต 12 สงขลา เมื่อระหว่างวันที่ 23 - 28 พ.ค. 65 
    มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 28 คน 
❖ รวมผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 178 คน 



 
ประเด็น สาระสำคัญ / รายละเอียด 

4. ผลการดำเนนิงานฝึกอบรม/สัมมนา 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 
จัดดำเนินการโดย สพบ. 
4.1 โครงการฝึกอบรม 
*ที่ดำเนนิการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ปภ.          
ให้มีทักษะและมีสมรรถนะสูงในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
(ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ                 
Zoom Room) 
โดยส่วนวิชาการฯ ดำเนินการจัดทำ
หัวข้อวิชาให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย) 
 
4.2 โครงการฝึกอบรม 
*ทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ 
หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญ
สถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการขับ
เครื่องจักรกลหนักในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 
 
 
 

การฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564  
ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
➢ การฝึกอบรม แบ่งเป็นการฝึกอบรมให้แก ่

• บุคลากรกรม ปภ. ดำเนินการฝึกอบรม 9 หลักสูตร                                  
มีผู้ผ่านการอบรม รวมจำนวน 698 คน แบ่งเป็น 
- ฝึกอบรมในที่ตั้ง (On site) 4 หลักสูตร จำนวน 123 คน 
- ฝึกอบรมออนไลน์ (On line) 5 หลักสูตร จำนวน 575 คน 

• บุคลากรภายนอก ดำเนนิการฝึกอบรม 2 โครงการ  
      (ออนไลน์ผา่นระบบ Zoom Room) 
      มีผู้ผ่านการอบรม รวมจำนวน 1,711 คน จาก        
      1. โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     
          ของนายกเทศมนตรี (ผูอ้ำนวยการท้องถิ่น)  จำนวน 3 รุ่น                          
          ผู้ผ่านการฝึกอบรม รวมจำนวน 1,460 คน 

   2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพวิทยากร  
 จำนวน 3 หลักสูตร รวม 5 รุน่ ผู้ผ่านการฝึกอบรม  
 รวมจำนวน 251 คน 

               3. หลักสูตรครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                 ประจำปี 2565 จำนวน 68 คน จากสังกัด 
                 3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน    
                       จำนวน 55 คน 
                 3.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                       จำนวน 13 คน 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ได้พัฒนาและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีกรอบความคิดและ
ทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และตำแหน่งของตนเองได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 หัวข้อวิชา ดังนี้ 
1. หัวข้อวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงออกแบบ  
    มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 182 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จำนวน 36 คน ต่อรุ่น ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 - 30 พฤษภาคม 2565 
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี และสถานีขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี 
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4.3 แผนดำเนินการฝึกอบรม  
ไตรมาสที่ 3 
4.3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ 
 
 

4.3.2 หลักสูตรที่จะดำเนินการ        
ฝึกอบรมให้กับบุคลกรขององค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
จำนวน 6 หลักสูตร (9 รุ่น) 
(ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้
กลุ่มเป้าหมายส่งแบบแสดงความจำนง
เข้ารับการอบรม)   
                                                        
4.3.3 หลักสูตรการช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยทางน้ำทางทะเล  
(Basic Life Guard)  
 
4.3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน หัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และหัวหน้าสำนักงานป้องกัน
และบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดสาขา 
โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(30 ชั่วโมง) จำนวน 15 วัน 
ระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น.                   
(ช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม - 23 
กันยายน 2565)                                                                 
 
 
 
5. โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายความม่ันคง 
 

โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) 
   - กลุ่มเป้าหมาย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหาร 
      ส่วนตำบล ทั่วประเทศ จำนวน 5,320 แห่ง 
   - กำหนดดำเนินการ 1 วัน  ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม 
ศาลากลางจังหวัด/ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 
 
1. หลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 8 
กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2565  
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี 
2. หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 37  
กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักสูตร 
 
 
 
1. วิชาการออกแบบทีมและกระบวนการ (Team and Process Design)  
(วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565)                                             
2. วิชาเร่งความคิด พิชิตความท้าทาย (Sprint 5 day problem Solving)  
(วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565)                                                
3. วิชาการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน  
(วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565)                                        
4. วิชาการวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management) 
(วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565)                                     
5. วิชาการพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ (Thinking Development)  
(วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565)                                           
6. วิชาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)                                                
(วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565) 
 
1. ความเป็นมาของโครงการ/หลักสูตร                                   
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมการปกครอง เพ่ือร่วมมือในการจัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สำหรับพัฒนาบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการ 
จัดการสาธารณภัย  
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ/หลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้ มีความเข้าใจหลักการบริหารจัดการสาธารณภัย  
ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและสามารถควบคุมสั่งการได้อย่างถูกต้องปลอดภัย  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
3. กลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 1,832 คน ได้แก่ 
1) นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการอำเภอ ทั่วประเทศ 
2) ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงที่รับผิดชอบในการสนับสนุนและช่วยเหลือ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด  
4. วัน และสถานที่ ดำเนินการ  
กำหนดการฝึกอบรม จำนวน 9 ครั้ง (9 จังหวัด)  
ช่วงระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
1) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่                              
โรงแรมยู นิมมาน จำนวน 214 คน                                                                          
2) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร                                    
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จำนวน 291 คน                                                   
3) วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด                                  
โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จำนวน 288 คน                                        
4) วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี                               
โรงแรมนภาลัย จำนวน 196 คน                                                           
5) วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา                             
โรงแรมดิอิมพีเรียล จำนวน 180 คน                                                   
6) วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา                                      
โรงแรมคริสตัล จำนวน 117 คน                                                                   
7) วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                     
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า/โรงแรมดิโอวาเลย์ จำนวน 199 คน                          
8) วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดปราจีนบุรี                                      
โรงแรมแคนทารี จำนวน 169 คน                                                                
9) วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดพิษณุโลก                                      
โรงแรมวังจันริเวอร์วิว จำนวน 178 คน                              
5. งบประมาณดำเนินการ                                   
ขออนุมัตงิบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามยุธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พศ.2565                           
จำนวน 1,974,660.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
6. ความคืบหน้าในการดำเนนิการ โดยมีหนังสือถึง                                
1) อธิบดีกรมการปกครอง ให้แจ้งนายอำเภอ และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่าย 
ความมั่นคง เข้ารับการฝึกอบรม 
2) รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)  
เพ่ือมอบนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) อธิบดีกรม ปภ. เชิญบรรยายเชิงอภิปราย 
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4) อธิบดีกรมการปกครอง เชิญบรรยายเชิงอภิปราย 
5. รองอธิบดีกรม ปภ. ฝ่ายวิชาการ เชิญบรรยายเชิงอภิปราย 
6) ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย เชิญบรรยายเชิงอภิปราย 
7) ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย เชิญบรรยายเชิงอภิปราย 
8) ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสั่งการให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด เข้ารับการฝึกอบรม 
9) ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 - 18  
เพ่ือให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และประสานขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการ
ฝึกอบรม  
 


