สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับ ภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย การจัดการ
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีดังนี้

• การบริหารจัดการน้ำ

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย

- หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๓ คอลัมน์ข่าวสั้น หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว พล.ต. พัชรศักดิ์
ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการทรั พยากรน้ ำแห่ ง ชาติ (กนช.) ได้ ร ั บทราบสถานการณ์ น ้ ำในช่ วงเดื อน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยแหล่งน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๑๔๑,๔๘๙ แห่ง มีปริมาณน้ำรวม ๔๐,๒๔๘
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง กนช. จึงได้พิจารณา
เห็นชอบโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ในทั่วประเทศ
อย่างเป็น ระบบ โดยให้ความสำคัญกับการเตรีย มแหล่งน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร
ภาคท่องเที่ยว และภาคอุต สาหกรรม ซึ่ง กนช.ได้เห็นชอบโครงการฯ เร่งด่วนแล้ว อาทิ โครงการอ่า งเก็บน้ำ
คลองโพล้ จังหวัดระยอง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย และโครงการจัดหาน้ำดิบ เพื่ อผลิ ต
น้ำประปา บ้านมะขามเฒ่า จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ พล.อ. ประวิตร ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กำกับและติดตามแผนงานโครงการที่ผ่ านมาความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัดกรมชลประทานและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่รบั ผิดชอบโครงการจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

• โครงการฯ ภัยแล้ง - อุทกภัย
- หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๖ กั นยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้จังหวัดใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนิน
โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ทั่ วประเทศ โดยมอบหมายให้จังหวัดรับผิดชอบโครงการ
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติแก่จังหวัด ดังนี้ ๑.ให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานในระดับอำเภอ ระดั บจังหวัด ส่วนราชการ ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือ
รัฐ วิส าหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเคร่งครัด ๒.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ กรณีพบการกระทำ
อันเป็นการทุจริต ผิดระเบียบกฎหมาย หรือมีการแอบอ้าง ฉ้อฉล หรือทำให้เชื่อโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยวิธีการใด ๆ
ให้แจ้งความดำเนินคดีหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายโดยเคร่งครัด และ ๓.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการประมวลข้อมูลการดำเนินโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการตรวจสอบ หากมีกรณี
ร้องเรียนการทำโดยมิชอบด้วยระเบียบกฎหมายให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ

• อุทกภัย…

๒

• อุทกภัย
- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๙ เสนอภาพข่าว
* ปริมาณน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น เออล้นเข้าท่วมริมน้ำมูลบริเวณบ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหวัดนครราชสีมา ระดับน้ำสูง ๕๐ เซนติเมตร ส่วนที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เกิดฝนตกหนักกว่า ๒ ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเชิงเขาหัวผา เข้าท่วมถนนมิตรภาพ ขาเข้ากรุงเทพมหานคร
บริเวณหลักกิโลเมตร ๙๕ - ๙๖ บ้านโนนทอง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้
* พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า เกิดฝนตกติดต่อกันตลอดทั้งคืน ทำให้
เกิดน้ำป่ากัดเซาะขอบถนนทรุด ช่วงหลักกิโลเมตร ๒๓ - ๒๔ รถสัญจรได้เพียง ๑ ช่องทาง จึงได้ปิดด่านชั่วคราว
เพื่อความปลอดภัย

• ความปลอดภัยทางถนน
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๗ เสนอข่าว นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กล่าวว่า ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม มีวัตถุประสงค์ทำงานให้สอดคล้องกับ
ศูน ย์ อำนวยการความปลอดภัย ทางถนนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
โดยจะรับผิดชอบพื้นที่ของกระทรวงคมนาคม และกำหนดแนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุ เพื่อเสนอศูนย์ใหญ่ให้เป็น
งานระดับชาติ โดยภารกิจแรกจะทำงานสืบสวนสอบสวนอุ บัติเหตุ กรณีเคสใหญ่ ๆ ทำข้อสรุปและเสนอแนะ
แก้ปัญหา โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากไจก้า ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒๐ คน มาทำงานร่วมกับศูนย์ เพื่อลงพื้นที่สืบสวน
อุบัติเหตุวางเป้าหมายลดการตายทางถนนให้เหลือร้อยละ ๕๐

• โรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้า ๑ เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) หรือ ศู นย์โ ควิด -19 รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด -19
ในประเทศไทย พบว่า มีผู้ป่วยใหม่ ๒๒ ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม รวม 3,๔๕๔ มีผู้หายป่วยและกลับบ้าน
เพิ่ม ๒ ราย ทำให้มียอดสะสมของผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,๓๖๙ ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิต ๕๙ ราย รักษาตัวใน
โรงพยาบาล ๑๑๗ ราย สำหรั บ ผู ้ ป ่ ว ยยื น ยั น สะสมทั ่ ว โลกมี ย อดรวม ๓๓,๓๐๔,๖๖๖ ราย รั ก ษาหายแล้ ว
๒๔,๖๓๔,๒๙๘ ราย เสียชีวิต ๑,๐๐๒,๓๘๙ ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดคือสหรัฐอเมริกา
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