
 
  

โครงการฝึกอบรม 
“การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเม่ือเกิดสาธารณภัย 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
............................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชุมชนต่างๆในประเทศไทยประสบปัญหาในการดูแลรักษาสุขภาพเป็น
อย่างมาก ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่พบอยู่เสมอคือความรู้ความเข้าใจในการท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการ
เตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และอุบัติภัยหมู่ ท าให้บ่อยครั้งเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุที่
ส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการจัดอบรมหน่วยงานระดับชุมชนอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่อาจเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ทุกๆ
ท่าน และบ้างครั้งที่เจ้าหน้าที่เองยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน การ
บริหารงานที่ถูกต้อง เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์ซึ่งหน้า 
 ด้วยสาเหตุดังกล่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เร่งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย
กรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาได้โดย
โครงการนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ในสองหัวข้อหลักคือ 
หัวข้อการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยหมู่ รวมทั้งการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งหัวข้อดังกล่าวนี้จะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอในการดูแลชีวิตของตนเองและประชาชนในชุมชนให้ปลอดภัยก่อนถึง
โรงพยาบาล รวมถึงเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนในท้องถิ่น บ้านเรือน หรือแม้กระทั่งสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม อีกท้ังการฝึกอบรมในครั้งนี้ยังเป็นการอบรมในระดับ
สากล โดยใช้วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท างานจริงมามากกว่า 25 ปี มาถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ หลักแนวความคิดพร้อมทั้งภาคปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมพูนเสริมสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ยั่งยืนให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักอนาคตไทยแลนด์ 
4.0 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                ๒.๑  เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน 
และการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยหมู่ในระดับสากล เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
               ๒.๒  เพ่ือเป็นการสร้างความเข็มแข็ง และยกระดับความปลอดภัยในชุมชน 
               ๒.๓  เพ่ือเป็นการลดโอกาสที่ประชาชนจะสูญเสียชีวิตเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ หรืออุบัติภัย
หมู่ 
               ๒.๔ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับความรู้และเข้าใจในบทบาทของตัวเอง
ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 



๓. เป้าหมาย   
              ๓.๑ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
             ๓.๒  เจ้าหน้าทีป่้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองท้องถิ่น 
            ๓.๓  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีผู้บริหารมอบหมายรับผิดชอบงานป้องกันภัย 
 
๔. วิธีด าเนินการ 
 ๔.๑  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมและสนับสนุนองค์
ความรู้ด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 ๔.๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าโครงการ 
เสนอโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
เข้าอบรม 
 ๔.๓ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฯ แบ่งเป็น ๒ หัวข้อ 
จ านวน ๔ วัน ประกอบด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
 ๔.๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมทั้งรับสมัคร และ
ด าเนินการฝึกอบรม โดยใช้คณาจารย์และวิทยากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือของ
มหาวิทยาลัยฯ และเอกสารฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 ๔.๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต จัดท าประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมตามหลักสูตร มอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
 
๕. งบประมาณ 
 ๕.๑  ค่าลงทะเบียนคนละ ๑๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าที่พัก ค่าเอกสารการ
ฝึกอบรม ค่ากิจกรรม และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมภาคสนาม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สามารถขอถั่ว
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายได้ทุกรายการ     
 ๕.๒  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกจากต้นสังกัดไดต้ามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
 ๕.๓ ผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าพาหนะเดินทาง เบี้ยเลี้ยง จากต้นสังกัดตามระเบียบ 
 
๖.  เนื้อหาหลักสูตร 
           การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ในสองหัวข้อหลักคือ 
หัวข้อการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยหมู่รวมทั้งการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ECSI และ
การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน 
 
๗. วิธีการอบรม 
 การอบรมภาคทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานภาคสนาม 
 
๘.  การรับรองผล 
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มอบใบประกาศนียบัตรให้ส าหรับผู้ผ่านการอบรมจ านวน  ๓  ใบ ประกอบด้วย  



 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ 

- ใบประกาศนียบัตรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน ECSI  
- ใบประกาศนียบัตร Introduction to International Disaster Preparedness System โดย 

Sierra IMTS ร่วมกับ ศูนย์ฝึก Emergency Response Crisis Management (ERCM) จาก   
              Singapore 

- บัตรประจ าตัวสากล CPR AED and Standard First Aid จากสถาบัน ECSI  
 
ภาคใต้ ได้รับ 

- ใบประกาศนียบัตรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ใบประกาศนียบัตร TECC การแนะน าการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินทางยุทธวิธี  (Hot Zone 
Intervention) โดย SIERRA IMTS  

- ใบประกาศนียบัตร Introduction to International Disaster Preparedness System โดย 
Sierra IMTS ร่วมกับ ศูนย์ฝึก Emergency Response Crisis Management (ERCM)  จาก 
Singapore 

- บัตรประจ าตัว TECC (Hot Zone Intervention)  
 
ภาคเหนือ ได้รับ 

- ใบประกาศนียบัตรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ใบประกาศนียบัตร Introduction to Rope Rescue (BASIC) จาก Sierra IMTS ร่วมกับ 
SAR จาก England  

- ใบประกาศนียบัตร Introduction to International Disaster Preparedness System โดย 
Sierra IMTS ร่วมกับ ศูนย์ฝึก Emergency Response Crisis Management (ERCM) จาก 
Singapore 

- บัตรประจ าตัวสากล Introduction to Rope Rescue (BASIC) 
 
หมายเหตุ   
 วุฒิบัตรจะมอบให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของ
เวลาฝึกอบรมทั้งหมด 
๙.  คณะวิทยากร 
 - คณาจารย์และวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญตามหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 -  วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 - วิทยากรจาก Sierra IMTS ร่วมกับศูนย์ฝึก Emergency Response Crisis   
    Management (ERCM) จาก Singapore 



๑๐.วัน เวลา สถานที่ 
 ระหว่าง เดือน พฤษภาคม –   ตุลาคม ๒๕๖๐  
 (วันเวลาสถานที่ตามเอกสารแนบท้าย)  
หมายเหตุ 
 ก าหนดการและสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
๑๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
 
๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้อบรมมาน าไปปฏิบัติงานจริงได้รับ
ใบประกาศ และบัตรประจ าตัวระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถน าไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์ในชุมชนนั้นๆ และเพ่ือ
เป็นการเตรียมพรอ้มส าหรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
    
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

ตารางการฝึกอบรม 
“การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเม่ือเกิดสาธารณภัย 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

................................................................................... 
ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๓,๕๒๐ คนแบ่งออกเป็น ๔ ภูมิภาค ดังนี้   
 
๑. ภาคอีสาน จ านวน ๙๖๐ คน แบ่งการอบรมออกเป็น  ๖ รุ่น  ดังนี้  

ล าดับที่ รุ่นที่ วันอบรม จ านวน สถานที่อบรม 
๑. ๑ ๑๖ พ .ค.  – ๑๙ พ.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 

โรงแรมบ้านเชียง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี 

๒. ๒ ๒๓ พ .ค.  – ๒๖ พ.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๓. ๓ ๓๐ พ.ค.  – ๒ มิ.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๔. ๔ ๖ มิ.ย. – ๙ มิ.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

๕. ๕ ๑๓ มิ.ย. – ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๖. ๖ ๒๐ มิ.ย. – ๒๓ มิ.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 

 
๒. ภาคกลาง จ านวน ๘๐๐ คน แบ่งการอบรมออกเป็น  ๕ รุ่น  ดังนี้  

ล าดับที่ รุ่นที่ วันอบรม จ านวน สถานที่อบรม 
๑. ๑ ๒๗ มิ.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 

โรงแรมลองบีชชะอ า เพชรบุรี 
๒. ๒ ๔ ก.ค. – ๗ ก.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๓. ๓ ๑๑ ก.ค. – ๑๔ ก.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๔. ๔ ๑๘ ก.ค. – ๒๑ ก.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๕. ๕ ๒๕ ก.ค. – ๒๘ ก.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 

 
๓. ภาคใต้ จ านวน ๘๐๐ คน แบ่งการอบรมออกเป็น  ๕ รุ่น  ดังนี้  

ล าดับที่ รุ่นที่ วันอบรม จ านวน สถานที่อบรม 
๑. ๑ ๑ ส.ค. – ๔ ส.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน โรงแรมวังใต้ 

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๒. ๒ ๘ ส.ค. – ๑๑ ส.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๓. ๓ ๑๕ ส.ค. – ๑๘ ส.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 

อ.เมือง จ.ตรัง ๔. ๔ ๒๒ ส.ค. – ๒๕ ส.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๕. ๕ ๒๙ ส.ค. – ๑ ก.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 

 
 

 



๔. ภาคเหนือ จ านวน ๙๖๐ คน แบ่งการอบรมออกเป็น  ๖ รุ่น  ดังนี้  
ล าดับที่ รุ่นที่ วันอบรม จ านวน สถานที่อบรม 

๑. ๑ ๕ ก.ย. – ๘ ก.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

๒. ๒ ๑๒ ก.ย. – ๑๕ ก.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๓. ๓ ๑๙ ก.ย. – ๒๒ ก.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๔. ๔ ๒๖ ก.ย. – ๒๙ ก.ย. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๕. ๕ ๓ ต.ค. – ๖ ต.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 
๖. ๖ ๑๐ ต.ค. – ๑๓ ต.ค. ๖๐ ๑๖๐ คน 

 



 
 
 
 

ก าหนดการและหัวข้อการฝึกอบรม 
“การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเม่ือเกิดสาธารณภัย 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม 2560 – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 
รายละเอียดก าหนดการอบรมของภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลักสูตรการอบรม:  First Person Emergency Responder   
ระยะเวลาการอบรม: 4 วัน  
จ านวนผู้เข้าอบรม: ๑๖๐ คนต่อรุ่น  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๖ รุ่น รวมทั้งหมด ๙๖๐ ท่าน 
 ภาคกลาง มี ๕ รุ่น รวมทั้งหมด ๘๐๐ ท่าน 

 
วัตถุประสงค์ของการอบรม : 

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุฉุกเฉิน และสามารถ
น าไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์ ในการวิเคราะห์และสังเกตอาการบาดเจ็บ บาดแผล และสามารถใช้ความรู้
ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น เพ่ือบรรเทาอาการและเป็นการเริ่มการดูแล รักษา การบาดเจ็บ และ
เพ่ือรักษาชีวิตของผู้ประสบเหตุไว้ให้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในหลักสูตรการอบรมนี้จะเป็นการเพ่ิมความรู้และ
ทักษะ และใช้หลักการอบรมตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์และทักษะที่ทั นสมัย 
ทัดเทียมและเป็นมาตรฐานทั่วโลก 
 
สิ่งท่ีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับ:  
 

- ใบประกาศนียบัตรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน ECSI  
- ใบประกาศนียบัตร Introduction to International Disaster Preparedness System โดย 

Sierra IMTS ร่วมกับ ศูนย์ฝึก Emergency Response Crisis Management (ERCM) จาก   
              Singapore 

- บัตรประจ าตัวสากล CPR AED and Standard First Aid จากสถาบัน ECSI  
 
 
 



การอบรมวันที่ ๑ 
เวลา ๐๘.๐๐ –๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการ 

โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และ/ หรือรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต / หรือตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มาตรฐานสากล การปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เบื้องต้น ตามหลัก
สากล 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐น.  มาตรฐานความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ตามหลักสากล 
 วิทยากรจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐น.  สรุปอภิปรายโดยวิทยากรกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและตอบข้อ

ซักถาม  
 
การอบรมวันที่ ๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ –๐๙.๓๐ น.  -การจ าแนกสิ่งที่เป็นอันตราย 

-การประเมินความเสี่ยง 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -รูปแบบการประเมินเบื้องต้นส าหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

-กลไกการบาดเจ็บ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐น.  -การแนะน าอุปกรณ์เครื่องมือการปฐมพยาบาลในระดับสากล 

-การแนะน า Basic Circulatory System 
-การจัดการ Heavy Hemorrhage 
-การใช้และ ประโยชน์ของ Torniquet ส าหรับ อวัยวะที่ถูกตัดขาด 
และแผลที่เกิดจากเส้นเลือดใหญ่ถูกฉีกขาด หรือตัดขาด 

เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.  -วิธีการจัดการช่องทางเดินหายใจ ในกรณีที่   
- มีการบาดเจ็บที่แนวกระดูกสันหลัง  
- ไม่มีการบาดเจ็บที่แนวกระดูกสันหลัง 

วิทยากรจาก สถาบัน Emergency Care & Safety Institute (ECSI) 
(สถาบันการดูแลฉุกเฉินและความปลอดภัย) 

การอบรมวันที่ ๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  -การหายใจ และวิธีการใช้ Pocket Mask, Bag Valve Mask, OPA and 

NPA 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - เทคนิคการพันแผลและห้ามเลือดข้ันสูง ส าหรับ Amputation and  

  Heavy hemorrhage  
-การแนะน าเกี่ยวกับ Musculoskeletal system 
- เทคนิคการ Splinting and Immobilization  
- อาการและการป้องกันอาการ Hypothermia 



เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. -การจัดการอาการ Hypothermia 

-การแนะน าเกี่ยวกับการจัดการแนวกระดูกสันหลัง 
-การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ และน าส่ง 
วิทยากรจาก สถาบัน Emergency Care & Safety Institute (ECSI) 
(สถาบันการดแูลฉุกเฉินและความปลอดภัย) 

 
วันที่ ๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. -การแนะน าเกี่ยวกับการจัดการผู้ประสบเหตุติดภายในยานพาหนะ 

-การเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุออกจากยานพาหนะ  
-เทคนิควิธีการใช้ และประโยชน์ของระบบการคัดกรองผู้ประสบเหตุใน
เหตุฉุกเฉิน  
-การจ าแนกอาการบาดเจ็บ และล าดับขั้นความรุนแรงของการบาดเจ็บ  
  Life Threatening, Immediate and first aid  
วิทยากรจาก สถาบัน Emergency Care & Safety Institute (ECSI) 
(สถาบันการดูแลฉุกเฉินและความปลอดภัย) 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น.  -ทบทวนเรื่องการบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ร่วมกับระบบการคัดกรอง 

ผู้ประสบเหตุ  
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.  -สอบข้อเขียน  

-พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร 
 



รายละเอียดก าหนดการอบรมของภาคใต้ 
 
หลักสูตรการอบรม :  การแนะน าการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินทางยุทธวิธี ภาคประชาชน (Hot Zone 

Intervention) 
ระยะเวลาการอบรม : 4 วัน 
จ านวนผู้เข้าอบรม : ๑๖๐ ท่าน ต่อรุ่น จ านวน ๖ รุ่น เท่ากับ ๘๐๐ คน 
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม: 

แนะน า และเพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ ผู้เข้าเผชิญเหตุ ในเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบเหตุ และ
บาดเจ็บในพ้ืนที่อันตราย อันเนื่องมาจากการเหตุวางระเบิด บาดแผลจากอาวุธปืน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นการ
เพ่ิมทักษะ และความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ขั้นสูงเข้ามาช่วยเหลือ 
 
สิ่งท่ีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับ :  
 

- ใบประกาศนียบัตรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ใบประกาศนียบัตร TECC การแนะน าการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินทางยุทธวิธี (Hot Zone 
Intervention) โดย SIERRA IMTS  

- ใบประกาศนียบัตร Introduction to International Disaster Preparedness System โดย 
Sierra IMTS ร่วมกับ ศูนย์ฝึก Emergency Response Crisis Management (ERCM)  จาก 
Singapore 

- บัตรประจ าตัว TECC (Hot Zone Intervention)  
 
การอบรมวันที่ ๑ 
เวลา ๐๘.๐๐ –๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการ 

โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และ/หรือรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มาตรฐานสากล การปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เบื้องต้น ตามหลัก
สากล 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐น.  มาตรฐานความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ตามหลักสากล 
 วิทยากรจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐น.  สรุปอภิปรายโดยวิทยากรกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และตอบข้อ
ซักถาม 
 



 
 
 
การอบรมวันที่ ๒ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.  -บทน าเกี่ยวกับ TECC และแนวทางการใช้ TECC ในภาคประชาชน 

-การแนะน าเกี่ยวกับ Torniquets และผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้น 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  -การจ าแนกพ้ืนที่   

-ความเข้าใจเกี่ยวกับ circulatory system  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. -อาการ และการแสดงอาการของ Hypovolemic shock 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. - การจัดการบาดแผล heavy bleeding และ blast injury  

-เทคนิคการใช้ Tourniquet 
-เทคนิคการใช้ ผ้าพันแผลแบบฉุกเฉิน 
วิทยากรจาก สถาบัน Emergency Care & Safety Institute (ECSI) 
(สถาบันการดูแลฉุกเฉินและความปลอดภัย) 
 

การอบรมวันที่ ๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. -ความเข้าใจเกี่ยวกับ blast และ trajectory of projectiles 

-การจัดการบาดแผลที่เกิดจากอาวุธปืน 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -การแนะน าเกี่ยวกับภาวะปอดกดทับ และการป้องกัน รักษา 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. -จุดรวมพล และการน าส่งกลับ  

-เทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ โดย International Tactical  
  Medics 

เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น.  -วิธีการใช้ Nasopharyngeal Airway 
วิทยากรจาก สถาบัน Emergency Care & Safety Institute (ECSI) 
(สถาบันการดูแลฉุกเฉินและความปลอดภัย) 

 
การอบรมวันที่ ๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. -เทคนิคการคัดกรองผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -แบบทดสอบการจ าลองสถานการณ ์
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. -พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดก าหนดการอบรมของภาคเหนือ 
 
หลักสูตรการอบรมทางภาคเหนือ 
หลกัสูตรการอบรม : การแนะน าระบบการกู้ภัยด้วยเชือก ระดับเบื้องต้น 
ระยะเวลาการอบรม : 4 วัน 
จ านวนผู้เข้าอบรม : ๑๖๐ คน ต่อรุ่น จ านวน ๖ รุ่น  
 
วัตถุประสงค์ของการอบรม: 

การอบรมในหลักสูตรนี้ มุ่งหวังให้ผู้ เข้าอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และมีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทางด้านการกู้ภัยด้วยเชือก การกู้ภัยแนวดิ่ง ที่สูง และการกู้ภัยในพ้ืนที่อับอากาศ ซึ่ง
ทักษะและความรู้นี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้เผชิญเหตุ นอกเหนือจากนั้น ผู้เข้าร่วม
อบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการผู้ประสบเหตุ การเตรียมตัวเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุลงจากที่สูง หรือ
ขึ้นจากที่ต่ า เพ่ือน าส่งต่อให้แก่การรักษาขั้นสูงต่อไป ทักษะที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเป็นสิ่งที่ส าคัญใน
การช่วยรักษาชีวิตผู้ประสบเหตุ ก่อนที่หน่วยงานทางการแพทย์จะมาถึง ซึ่งการอบรมนี้จะอ้างอิงถึง
เหตุการณ์ที่เคยเกิดข้ึน และอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต เช่น อุบัติเหตุยานพาหนะตกหน้าผา หรือภูเขา 
 
สิ่งท่ีผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับ:  
 

- ใบประกาศนียบัตรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

- ใบประกาศนียบัตร Introduction to Rope Rescue (BASIC) จาก Sierra IMTS ร่วมกับ 
SAR จาก England  

- ใบประกาศนียบัตร Introduction to International Disaster Preparedness System โดย 
Sierra IMTS ร่วมกับ ศูนย์ฝึก Emergency Response Crisis Management (ERCM) จาก 
Singapore 

- บัตรประจ าตัวสากล Introduction to Rope Rescue (BASIC) 
การอบรมวันที่ ๑ 
เวลา ๐๘.๐๐ –๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการ 

โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มาตรฐานสากล การปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน เบื้องต้น ตามหลัก
สากล 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐น.  มาตรฐานความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ ตามหลักสากล 
 วิทยากรจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐น.  สรุปอภิปรายโดยวิทยากรกลุ่มจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและตอบข้อซักถาม 



การอบรมวันที่ ๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - การแนะน าเกี่ยวกับ NFPA Standards 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ  

- การจ าแนกแยกแยะ ข้อบกพร่อง ความเสียหายของอุปกรณ ์ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  -การแนะน าเกี่ยวกับ Knots, Hitches and Bends 

-อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ เชือก และการกู้ภัย  
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  -Anchoring and Load Sharing  

-การปีนขึ้นและไต่ลงด้วยเชือก  
วิทยากรจาก สถาบัน Emergency Care & Safety Institute (ECSI) 
(สถาบันการดูแลฉุกเฉินและความปลอดภัย) 

การอบรมวันที ่๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -การจัดการเก่ียวกับกระดูดสันหลัง และผู้ประสบเหตุแบบ Suspended  

Mechanical Advantage System 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. -Casualty Packaging  

-การน าผู้ประสบเหตุขึ้น และลงในแนวดิ่ง หรือทางลาดชัน  
วิทยากรจาก สถาบัน Emergency Care & Safety Institute (ECSI) 
(สถาบันการดูแลฉุกเฉินและความปลอดภัย) 

 
การอบรมวันที ่๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. -สอบเทคนิคการผูกเง่ือนเชือก 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -การทดสอบสถานการณ์จ าลอง 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. -พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร 
 
 
 



 

 
 
สรุปย่อหัวข้อการฝึกอบรม 
 

๑. มาตรฐานสากล การปฐมพยาบาล ,การช่วยเหลือเบื้องต้น , การปั๊มหัวใจและการใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจ 

เป็นโปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ 
อุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ สามารถให้การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นของผู้คนจากเหตุ
อันตราย ก่อนถึงมือแพทย์และผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงที 
 

๒. การเตรียมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
การเตรียมความพร้อมและการวางแผนในภาวะฉุกเฉิน การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ เหตุการณ์ ไฟไหม้ใน
ตึกที่ท างาน แก๊สรั่วในโรงงานแผ่นดินไหว ตึกถล่ม โรคระบาด อุบัติเหตุบนท้องถนนขนาดใหญ่ การดูแล
รักษาผู้ประสบเหตุกราดยิง วางระเบิดในพ้ืนที่สีแดง การอพยพ การวางแผน และการช่วยล าเลียงผู้ป่วย 
ผู้บาดเจ็บ เพ่ือผู้เข้าอบรมจะได้รู้ข้อก าหนดพ้ืนฐาน การวางแผนและจัดการอย่างมีระบบ ของการให้ความ
ช่วยเหลือ 
 
รายละเอียด 

๑. วิธีจดจ า ความแตกต่างระหว่างระดับความเสียหายของ อุบัติเหตุ หรือ อุบัติภัย 
๒. วิธีก าหนดจุดความปลอดภัยของพ้นที่ๆเกิดเหตุ และการจัดตั้งโซนผู้บาดเจ็บ 
๓. วิธีดูแล และรับผิดชอบต่อผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๔. วิธีควบคุมจุดเสี่ยงอันตราย และวัตถุอันตราย 
๕. การติดต่อสื่อสาร และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. โต๊ะแผนงาน คือการจ าลองเหตุการณ์และฝึกวางแผนก่อนท างานจริง 
๗. กระบวนการ การสร้างทีม 
๘. การวางแผนต่อเนื่อง เพ่ือการอยู่รอด ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก และโรงเรียน 

 
หมายเหตุ 

วิทยากรเสริมจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์ฝึกอบรม Antifire Training Center, 
ศูนย์ฝึกอบรม Sierra International Medical Training Solution (Sierra IMTS)   



 
รายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรมโครงการ 

“การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัว 
เมื่อเกิดสาธารณภัยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” 

 
การสมัครเข้าอบรม 

ผู้ประสงค์จะเข้าอบรมโปรดส่งใบสมัครและช าระค่าลงทะเบียนการอบรมล่วงหน้าก่อนวันอบรม ๗  วัน เพื่อ
ความสะดวกของผู้จัดการอบรมในการจัดอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน รวมถึงเอกสารและวัสดุในการจัดอบรม และ
วุฒิบัตร โดยสามารถเลือกวิธีการสมัครได้ดังนี้ 

๑.  สมัครทาง Email โดยพิมพ์ใบสมัครจาก www.dusit.ac.th พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่ Email ช่ือ 
likesaundusit@gmail.com   

๒. สมัครทาง Line โดยพิมพ์ใบสมัครจาก Line ช่ือ like suan dusit พร้อมหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่  Line 
ช่ือ like suand usit ไอดีไลน์ ๐๙๒-๙๕๘๕๘๐๕ หรือตาม QR CODE ด้านล่าง 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
         ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ  ๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าที่พัก ค่าเอกสารการฝึกอบรม ค่ากิจกรรม 
และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สามารถเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม โดย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานผู้บริหารงบประมาณตามโครงการ  ผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ย
เลี้ยง  จากต้นสังกัดตามระเบียบ 
         หากท่านโอนช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาโทรแจ้งยืนยันการโอนหรือ ส่ง E-mail ใบสมัครที่แนบใบ
โอนมายัง likesuandusit@gmail.com  จึงถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม และเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
อบรม ผู้จัดจ ากัดจ านวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น ดังนั้น หากรุ่นใดมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ ผู้จัดขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้ารับการอบรมของผู้สมัครที่เกินจ านวนที่ก าหนดได้ตามความเหมาะสม โดย
จะแจ้งประสานให้ผู้สมัครทราบก่อนถึงวันอบรม  ๗ วัน  
 
การช าระค่าลงทะเบียน 

ช าระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร    ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี    โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
เลขที่บัญชี          ๐๕๙ – ๐ – ๒๒๕๓๔ - ๐ 

การติดต่อสอบถาม 
 หากท่านต้องการข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณกิตติยา สายธาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทรศัพท ์๐๖๑-๖๙๖๙๓๘๖,๐๙๒-๙๕๘๕๘๐๕ ,๐๘๑ – ๙๖๖๑๗๑๖ 
หมายเหตุ 
   -  ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมหลักฐานการโอนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนด้วย 

-  กรุณาเขียนช่ือ – สกุล  และรายละเอียดหน่วยงานที่จะใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน เพื่อผู้จัดจะได้
ออกใบเสร็จล่วงหน้า  และให้ท่านติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันอบรม 
   -  สามารถ Download จดหมายเชิญ ใบสมัคร รายละเอียดได้ที่   www.hcdsuandusit.com หัวข้อข่าว
ฝึกอบรม 
 



 
 

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ภาคเหนือ 

“การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเม่ือเกิดสาธารณภัย 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 
ช่ือเทศบาล/อบต. ....................................................................อ าเภอ...................................จังหวัด..................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์.......................................................โทรสาร.............................................. 
**** กรอกรายละเอียด E – mail ส าหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร........................................................................... **** 
มีความประสงค์    เข้ารับการอบรม  ภาคเหนือ  

รุ่นที่ วันอบรม สถานที่อบรม 
รุ่นที ่ ๑ ๕ ก.ย. – ๘ ก.ย. ๖๐ 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

รุ่นที ่ ๒ ๑๒ ก.ย. – ๑๕ ก.ย. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๓ ๑๙ ก.ย. – ๒๒ ก.ย. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๔ ๒๖ ก.ย. – ๒๙ ก.ย. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๕ ๓ ต.ค. – ๖ ต.ค. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๖ ๑๐ ต.ค. – ๑๓ ต.ค. ๖๐ 

รายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
๑. ช่ือ...........................................สกุล.................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

๒. ช่ือ...........................................สกุล................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

๓. ช่ือ...........................................สกุล................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

ช าระโดยโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี   โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์      บัญชีเลขที่ ๐๕๙ – ๐ – ๒๒๕๓๔ - ๐    
ลงวันที่..........................................................  ส่งใบสมัครและใบโอนเงินที่   
Email :  likesuandusit@gmail.com   หรือ Line  like suan dusit      id : ๐๙๒-๙๕๘๕๘๐๕ 

 
 
ลงช่ือ................................................... ผู้ส่ง  ลงช่ือ.................................................ผู้อนุมัติ 
(................................................................)                         (..............................................................) 

 

 

ส าหรับติดใบ PAY  IN (ใบโอนเงิน) 

เพ่ือยืนยันการช าระเงินและใช้เป็นหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน 

 



 
 

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเม่ือเกิดสาธารณภัย 
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 
ช่ือเทศบาล/อบต. .....................................................................อ าเภอ...................................จังหวัด..................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์....................................................................โทรสาร.............................................. 
**** กรอกรายละเอียดE – mail ส าหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร....................................................................... **** 
มีความประสงค์    เข้ารับการอบรม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

รุ่นที่ วันอบรม สถานที่อบรม 
รุ่นที ่ ๑ ๑๖ พ .ค.  – ๑๙ พ.ค. ๖๐ 

โรงแรมบ้านเชียง 
อ.เมือง จ.อุดรธาน ี

รุ่นที ่ ๒ ๒๓ พ .ค.  – ๒๖ พ.ค. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๓ ๓๐ พ.ค.  – ๒ มิ.ย. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๔ ๖ มิ.ย. – ๙ มิ.ย. ๖๐ 

โรงแรมสุนีย์แกรนด ์
อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

รุ่นที ่ ๕ ๑๓ มิ.ย. – ๑๖ มิ.ย. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๖ ๒๐ มิ.ย. – ๒๓ มิ.ย. ๖๐ 

รายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
๑. ช่ือ...........................................สกุล.................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

๒. ช่ือ...........................................สกุล................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

๓. ช่ือ...........................................สกุล................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

ช าระโดยโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี   โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์      บัญชีเลขที่ ๐๕๙ – ๐ – ๒๒๕๓๔ - ๐    
ลงวันที่..........................................................  ส่งใบสมัครและใบโอนเงินที่   
Email :  likesuandusit@gmail.com   หรือ Line  like suan dusit      id : ๐๙๒-๙๕๘๕๘๐๕ 

 
 
ลงช่ือ................................................... ผู้ส่ง   ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติ 
(................................................................)                       (..............................................................) 

 

 

ส าหรับติดใบ PAY  IN (ใบโอนเงิน) 

เพ่ือยืนยันการช าระเงินและใช้เป็นหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน 

 



 
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

ภาคใต ้
“การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเม่ือเกิดสาธารณภัย 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
ช่ือเทศบาล/อบต. ...................................................................อ าเภอ...................................จังหวัด..................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์................................................................โทรสาร.............................................. 
**** กรอกรายละเอียดE – mail ส าหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร....................................................................... **** 
มีความประสงค์    เข้ารับการอบรม  ภาคใต้ 

รุ่นที่ วันอบรม สถานที่อบรม 
รุ่นที ่ ๑ ๑ ส.ค. – ๔ ส.ค. ๖๐ โรงแรมวังใต้ 

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ีรุ่นที ่ ๒ ๘ ส.ค. – ๑๑ ส.ค. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๓ ๑๕ ส.ค. – ๑๘ ส.ค. ๖๐ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 

อ.เมือง จ.ตรัง รุ่นที ่ ๔ ๒๒ ส.ค. – ๒๕ ส.ค. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๕ ๒๙ ส.ค. – ๑ ก.ย. ๖๐ 

รายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
๑. ช่ือ...........................................สกุล.................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

๒. ช่ือ...........................................สกุล................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

๓. ช่ือ...........................................สกุล................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

ช าระโดยโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี   โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์      บัญชีเลขที่ ๐๕๙ – ๐ – ๒๒๕๓๔ - ๐    
ลงวันที่..........................................................  ส่งใบสมัครและใบโอนเงินที่   
Email :  likesuandusit@gmail.com   หรือ Line  like suan dusit      id : ๐๙๒-๙๕๘๕๘๐๕ 

 
 
 
ลงช่ือ................................................... ผู้ส่ง   ลงช่ือ.............................................ผูอ้นุมัติ 
(................................................................)                       (..............................................................) 

 

 

ส าหรับติดใบ PAY  IN (ใบโอนเงิน) 

เพ่ือยืนยันการช าระเงินและใช้เป็นหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน 

 



 
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

ภาคกลาง 
“การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเม่ือเกิดสาธารณภัย 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
ช่ือเทศบาล/อบต. ...................................................................อ าเภอ...................................จังหวัด..................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์..................................................................โทรสาร.............................................. 
**** กรอกรายละเอียดE – mail ส าหรับตอบกลับยืนยันการสมัคร.......................................................................... **** 
มีความประสงค์    เขา้รับการอบรม  ภาคกลาง 

รุ่นที่ วันอบรม สถานที่อบรม 
รุ่นที ่ ๑ ๒๗ มิ.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๐ 

โรงแรมลองบีชชะอ า เพชรบุรี 

รุ่นที ่ ๒ ๔ ก.ค. – ๗ ก.ค. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๓ ๑๑ ก.ค. – ๑๔ ก.ค. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๔ ๑๘ ก.ค. – ๒๑ ก.ค. ๖๐ 
รุ่นที ่ ๕ ๒๕ ก.ค. – ๒๘ ก.ค. ๖๐ 

รายชื่อ ดังต่อไปนี้ 
๑. ช่ือ...........................................สกุล.................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

๒. ช่ือ...........................................สกุล................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

๓. ช่ือ...........................................สกุล................................................ต าแหน่ง................................โทร.......................... 

ช าระโดยโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ 
ชื่อบัญชี   โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์      บัญชีเลขที่ ๐๕๙ – ๐ – ๒๒๕๓๔ - ๐    
ลงวันที่..........................................................  ส่งใบสมัครและใบโอนเงินที่   
Email :  likesuandusit@gmail.com   หรือ Line  like suan dusit      id : ๐๙๒-๙๕๘๕๘๐๕ 

 
 
ลงช่ือ................................................... ผู้ส่ง   ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติ 
(................................................................)                       (..............................................................) 

 

 

ส าหรับติดใบ PAY  IN (ใบโอนเงิน) 

เพ่ือยืนยันการช าระเงินและใช้เป็นหลักฐานการออกใบเสร็จรับเงิน 

 


