เอกสารประชาสัมพันธ์
“ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (The Campus @Prachuap)”
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 (3 วัน 2 คืน)
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์
รับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 12 - 17 ปี
รับจำนวนจำกัด 50 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมได้
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
https://www.disaster.go.th
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน 2564

ความหมายของ Logo : เด็กคือกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มีความหลากหลาย ต่างมีความสนใจและที่มาต่า งกัน
หากบังเอิญต้องประสบภัยที่ไม่คาดคิด จำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีสติ เรียนรู้
การทำงานเป็นทีม รู้ว ิธีการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ สื่อสาร รายงานเหตุ เพื่อทำหน้าที่เป็นเยาวชนอาสาป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หากประสบภัย สามารถสื่อสารเป็นผู้สื่อข่าวเยาวชนอาสา ปภ. แจ้งเตือนภัยได้

1. ความเป็นมา ...

-21. ความเป็น มาโครงการ “ค่า ยเยาวชนอาสาสมัค รป้องกัน และบรรเทาภัยสาธารณภัย (The Campus
@Prachuap)”
สาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่นับวันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิด
ความสูญเสีย ต่ อ ชีว ิต และทรั พย์ส ิน ของประชาชน รวมทั้งระบบเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้ อ มโดยรวม
ของประเทศเป็นอย่างมาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็น ถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญ
ในการสนับสนุนงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต จึงได้จัดทำกิจกรรม “ค่ายเยาวชน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย (The Campus @Prachuap)” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเกิด
ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน และใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม
อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักด้านสาธารณภัยและความปลอดภัย ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเตรียมรับมือกับสาธารณภัย ใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้น กิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นเตือนชุมชนและสังคมให้เห็นถึงความสำคัญการจัดการสาธารณภัยร่วมกัน และสร้าง
เครือข่ายเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป ก่อให้เกิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน
2. สาระความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับโครงการฯ
“เตรียมตัวพร้อม” เรียนรู้ ฝึกทักษะ เพื่อรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างปลอดภัย ด้วยการฝึก
ระเบี ย บวิน ัย และความปลอดภั ย ในชีว ิ ต ประจำวั น เช่ น การใช้ เ ครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า การขั บ ขี ่ ป ลอดภัย เป็ นต้น
รวมถึงฝึ กทักษะชีวิตเพื่อช่วยตนเองและผู้อื่นให้มีความปลอดภัย เช่น การเฝ้าระวัง การสื่อสาร การแจ้งเหตุ
การใช้วิทยุสื่อสาร การใช้ Line official : ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เป็นต้น ตลอดจน
เรียนรู้ทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤต และฝึกการเป็นผู้สื่อข่าวเยาวชน
“ซ้ อ มให้ ค ล่ อ ง” เรี ย นรู ้ ฝึ ก ทั ก ษะ ในการปฐมพยาบาล เช่ น การทำแผล การเข้ า เฝื อ ก
การฝึก “CPR” เป็นต้น การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในเบื้องต้น (ดึง ปลด กด ส่าย) การใช้เงื่อนเชือกในชีวิตประจำวัน
การป้องกันการจมน้ำ การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตในน้ำ (ตะโกน โยน ยื่น) และการลอยตัวในน้ำด้วยวิธีการต่างๆ

3.แนวทาง ...

-33. แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
3.1 คุณสมบัติ
(1) เยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 12 - 17 ปี (นับถึงวันที่ 15 เมษายน 2564)
(2) สุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี และไม่มีโรคประจำตัวหรืออาการของโรค
อันเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม (3 วัน 2 คืน) และต้องยินยอมให้คัดกรอง
สุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในวันลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้
(3) ผู้ปกครองอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยให้ยื่นหนังสือยินยอมของผู้ปกครองในวันลงทะเบียน
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
https://www.disaster.go.th
3.2 กำหนดการรับสมัคร
ผู ้ ส นใจสามารถส่ ง ใบสมั ค รได้ ท างเว็ บ ไซต์ ข องกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
https://www.disaster.go.th ตั ้ ง แต่ ว ั น นี ้ - 15 เมษายน 2564 (รั บ จำนวนจำกั ด 50 คน
โดยผู้สมัครก่อน มีสิทธิก่อน)
3.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ โดยนำมาลงทะเบียนเพื่อรายงานตัว และคัดกรอง
สุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์
(1) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับการคัดเลือก
(2) หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง
3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้าค่ายพั กแรม ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขต
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 (3 วัน 2 คืน) โดยผู้เข้าร่วมต้องเตรียมอุปกรณ์
ส่วนบุคคลดังนี้
(1) เสื้อผ้าสำหรับร่วมกิจกรรม 3 วัน (ควรเป็นชุดที่เคลื่อนไหวสะดวก มีความคล่องตัว) หมวก และ
รองเท้าผ้าใบ/รองเท้ากีฬา

(2) เสื้อผ้า ...

-4(2) เสื้อผ้าสำหรับร่วมกิจกรรมทางน้ำ 1 ชุด และชุดสำหรับผลัดเปลี่ยน
(3) อุปกรณ์ของใช้ส ่วนตัว เช่น ยาประจำตัว ผ้าเช็ดตัว ชุดนอน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู
รองเท้าแตะ ฯลฯ
3.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่
21 - 23 เมษายน 2564 (3 วัน 2 คืน) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตประจวบคีรีขันธ์
ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้ปกครอง
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป - กลับ (ระหว่างบ้านพัก - สถานที่จัดโครงการ) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางถึงที่จัดโครงการ ค่าที่พักของผู้ปกครอง เป็นต้น
*** หมายเหตุ ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมในโครงการได้ โดยต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
3.6 วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประกาศผลการรับสมัครในวันที่ 16 เมษายน 2564

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

หนังสือยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมและอนุญาตให้เผยแพร่
ภาพถ่าย วิดีโอ เนื้อหา และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตและโทรทัศน์
วันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................... .......
อยู่บ้านเลขที่ ................................หมู่ที่ ....................... ตำบล .................................. อำเภอ ...................................
จังหวัด ................................................... หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ........................................................
เกี่ยวข้องเป็น บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง ของ ดช. / ดญ. / นาย / นางสาว.............................................................
อายุ ............. ปี โรงเรียน........................................................ จังหวัด ................................... ผู้เข้ารับการอบรม
ยิ น ยอมให้ ผ ู ้ เ ข้ า รั บ การอบรม ร่ ว มกิ จ กรรม “ค่ า ยเยาวชนอาสาสมั ค รป้ อ งกั น และบรรเทาภั ย สาธารณภั ย
(The Campus @ Prachuap)” ณ วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย วิ ท ยาเขตประจวบคี ร ี ข ั น ธ์
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2564
ข้าพเจ้าอนุญาต :
1. ให้น ำภาพถ่าย วิดีโ อ เนื้อหา ข้อมูล ต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรมและข้าพเจ้า เผยแพร่
ทั้งโดยตรงหรืออ้อมบนเว็บ ไซต์ อินเตอร์เน็ ต โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึง
ในที่สาธารณะ
2. ให้ปรากฏชื่อ - นามสกุล และอายุ ของผู้เข้ารับการอบรมและข้าพเจ้า บนภาพ วิดีโอ และ
ผลงานที่แสดงเผยแพร่ทั้งโดยตรงหรืออ้อมบนเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ ที่เผยแพร่
สู่สาธารณะ รวมถึงในที่สาธารณะ
3. ให้ปรากฏรูปร่าง ใบหน้าของผู้เข้ารับการอบรม และผู้ปกครอง แสดงเผยแพร่ทั้งโดยตรง
หรืออ้อมบนเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึงในที่สาธารณะ
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพถ่าย วิดีโอ เนื้อหา และข้อมูลของผู้เข้ารับ
การอบรมและข้าพเจ้าในกิจกรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย (The Campus
@ Prachuap)” โดยไม่มีสิทธิในค่าตอบแทนภายหลัง และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ

ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมและอนุญาต ........................................................................................
(............................................................) ตัวบรรจง
บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง

*** ผู้สมัครต้องนำหนังสือยินยอมผู้ปกครองฉบับนี้ มาด้วยในวันลงทะเบียนเพื่อรายงานตัว

