
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

กลุ่มภารกิจด้าน 
สาธารณภัยและพัฒนาเมือง 

    

๑. แบบบ้านอยู่ดีวิถีใหม่ : ส าหรับ 
ผู้สูงวัย 

 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท าแบบก่อสร้างบ้านส าหรับผู้สูงวัยในวิถีใหม่      
(New Normal) เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ดาวน์โหลดไปใช้หรือไปปรับใช้ได้ 
 

- เปิดให้
ประชาชน 
ดาวน์โหลด
ได้ตั้งแต่วันที่ 
๑๖ เม.ย.
๒๕๖๕ เป็น
ต้นไป 

กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

 

๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการ
รับรู้-รู้เท่าทันในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 

จัดท าหนังสือเพ่ือเป็นสื่อในการเรียนรู้ ปลูกฝังความตระหนักรู้เรื่องสาธารณภัย
และความปลอดภัยที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ เสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กเล็ก 
ด้วยเทคนิคการจัดท าภาพวาดการ์ตูนประกอบเนื้อหา เพ่ือส่งมอบให้แก่ครู 
อาจารย์ ครูพ่ีเลี้ยง ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กเล็กหรือในโรงเรียนอนุบาลใช้เป็นสื่อ 
ในการเรียนการสอน 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ของ ปภ. 
จ านวน 
๔๕๐,๐๐๐ บาท 

กรกฎาคม - 
กันยายน 
2565 

กรมป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 
(กองส่งเสริม
การป้องกัน   
สาธารณภัย) 

๓. โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
2565 หลักสูตร ยุวอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ยวุ อปพร.) 

- คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 -17 ปี จ านวน  
18 รุ่นๆ ละ 40 คน รวม 720 คน จากสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
โดยจัดฝึกอบรมในรูปแบบบรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ จ านวน 2 วัน 
และบันทึกข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลของเยาวชน ที่ ผ่านการฝึกอบรม 
เพ่ือเป็นข้อมูลเครือข่ายด้านสาธารณภัย 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของ ปภ. 
จ านวน 
1,350,000 บาท 

มกราคม – 
กันยายน 
2565 

กรมป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
(กองส่งเสริม
การป้องกัน   
สาธารณภัย) 

๑ 



โครงการ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน งบประมาณ/ 
แหล่งงบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

๔. โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล เพื่อ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
จากปัญหาขาดแคลนน้้าอุปโภค
บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
 

1)  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประสานกับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ  
เพ่ือก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่เสี่ยงภัยและด าเนินโครงการฯ จ านวน 130 แห่ง 
2) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต น าเครื่องจักรกลออกไปด าเนินโครงการฯ 
เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาบ่อบาดาลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3.) รายงานผลการด าเนินโครงการฯในรูปแบบ One Page เป็นไฟล์ดิจิทัล (.jpg)  
พร้อมรูปภาพ ประกอบ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชน ในพ้ืนที่ได้รับ
ภายหลังจากด าเนินโครงการฯแล้วเสร็จไม่เกิน 15 วัน ส่งให้กรมป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ water.ddpm@gmail.com เพ่ือด าเนินการ      
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ              
พ.ศ. 2565              
ของ ปภ. 

เมษายน –
ธันวาคม 
2565 

กรมป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
- กองมาตรการ
ป้องกันสาธารณ
ภัย 
- ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทา   
สาธารณภัย  
เขต   1 - 18 

๕.โครงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ
น้้าฝน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยเชิงรุก 

1) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตประสานกับจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก และดินถล่ม 
เพ่ือด าเนินโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 130 เครื่อง 
2) รายงานผลการด าเนินโครงการฯ ในรูปแบบ One Page เป็นไฟล์ดิจิทัล (.jpg) 
พร้อมรูปภาพ ประกอบ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับ ภายหลังจากด าเนินโครงการฯ แล้วเสร็จไม่เกิน 15 วัน ส่งให้กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ water.ddpm@gmail.com  
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

งบประมาณ
ประจ าปี
งบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๕              
ของ ปภ. 
 

เมษายน  –
ธันวาคม
2565 
 
 
 
 
 
 

กรมป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
- กองโรงงาน
เครื่องจักรกล 
- กองมาตรการ
ป้องกัน           
สาธารณภัย 
- ศูนย์ฯ  ปภ. 
เขต   1 - 18 

 

๒ 
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