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ปภ.ยโสธร เปิดฝึกอบรมศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภยัประจําชุมชน

และหมู่บ้าน	

 
เมื$อเวลา 13.30 นงวนัที$ 24 สิงหาคม 2564 ที$ห้อง ประชุมโรงเรียนผู้สงูอายุ เทศบาลตําบลเดิด อําเภอเมืองยโสธร จงัหวดั
ยโสธร นายสวุฒัน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจงัหวดัยโสธรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการศนูย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยประจําชุมชน หมู่บ้านจังหวัดยโสธรรุ่นที$ 3 ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามที$สํานักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดยโสธรจัดขึ Xน โดยมี นายเสน่ห์ แสนจันทร์ นายกเทศมนตรีตําบลเดิด นายวงษ์เดือน กานกหงษ์  
รองนายกเทศมนตรีตําบลเดิด นายอมร คเูมือง รองปลดัเทศบาลตําบลเดือด พร้อม กํานนัผู้ใหญ่บ้าน และ อปพร. ในพื Xนที$
ตําบลเดิด เข้าร่วมพิธีเปิดและรับการอบรมในครั Xงนี X 

นางเสน่ห์ เกษกระทุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษรักษาราชการแทนหวัหน้าสํานกังานป้องกันและ
บรรเทาสารณภยัจงัหวดัยโสธรเปิดเผยว่า การจดัฝึกอบรมและจดัตั Xงศนูย์เตรียมความพร้อมป้องกันภยัในครั Xงนี Xเพื$อจัดตั Xง
ศนูย์เตรียมความพร้อมป้องกันภยัประจําชุมชนและหมู่บ้านที$สามารถบริการจดัการสาธารณภยัในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง
และยั$งยืนเพื$อสนบัสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสาธารณภยัในพื Xนที$
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพรวมทั Xงเกิดบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนตลอดจนอาสาสมัครภาคประชาชนอีกทั Xง
เพื$อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ$นมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ปภ.ศรีสะเกษ สาขากนัทรลกัษเ์ตรียมให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบวาตภยั และโรค

ระบาดสัตว ์(ลมัปี สกิน)	

 
เวลา	10.00	น.	วนัทีE	24	สิงหาคม	2564	สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัศรีสะ
เกษ	สาขากนัทรลกัษ	์โดยนายนิคม	วงศก่์อ	เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิ
อาํเภอภูสิงห์	เพืEอพิจารณาให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบวาตภยัและโรคระบาดสัตว	์(ลมัปี	สกิน)	ณ	ห้องประชุม
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยตึNกช	ูอาํเภอภูสิงห์	จงัหวดัศรีสะเกษ 
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นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ รอง ผวจ.สมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย  
รอง.ผอ.รมน.จงัหวดั ส.ป. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลดัจงัหวดัสมทุรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หวัหน้าสํานกังาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และนายชวลิต ทรงกิตติ นายอําเภอบางบ่อ ร่วมตรวจเยีIยมให้
กําลังใจเจ้าหน้าทีIบุคคลากรทางการแพทย์ CCRT ของทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ 
Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) เพืIอป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้กําหนดเป้าหมายในการ
ลงพื dนทีIเพืIอตรวจคดักรองเชิงรุกค้นหาผู้ ติดเชื dอโควิด-19 ในชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ อําเภอบางบ่อ จงัหวดั
สมทุรปราการ  
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