๑

สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ มีดังนี้
ข่าวเกี่ยวกับภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วาตภัย

www.chiangmainews.co.th www.naewna.com เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ประกอบกั บลมตะวั นออกเฉี ยงใต้ ท ี ่ พ ั ดปกคลุ มภาคเหนื อ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยในรอบ
๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง สมุทรปราการ อ่างทอง และปัตตานี รวม ๕ อำเภอ
๕ ตำบล ๘ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๕๕ หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน
(วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย ๑๓ จังหวัด รวม ๒๑ อำเภอ ๒๗ ตำบล ๔๗ หมู่บ้าน
บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๒๒๐ หลัง ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ภาคเหนือ ๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน รวม
๓ อำเภอ ๕ ตำบล ๑๐ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๙๗ หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด
ได้แก่ ขอนแก่น ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี และสุรินทร์ รวม ๙ อำเภอ ๑๑ ตำบล ๑๙ หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนเสียหาย ๓๘ หลัง ภาคกลาง ๓ จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สมุทรปราการ และอ่างทอง รวม ๔ อำเภอ ๕ ตำบล
๘ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๑๖ หลัง ภาคใต้ ๒ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และปัตตานี รวม
๕ อำเภอ ๖ ตำบล ๑๐ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๖๙ หลัง ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย
โรค

COVID - 19
หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด – 19 ที่มีจำนวนสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้เป็นยอดตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ เวลานี้อยู่ในช่วงของการเก็บผู้ป่วยสะสม
ซึ่งศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ได้ประเมินสถานการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการควบคุม ซึ่งจะพิจารณาออกมาตรการขั้นต่อไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
- นายแพทย์ ...

๒
- นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด – 19 รายงานสถานการณ์โรคโตวิด – 19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ ๒,๔๓๘ ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยใหม่
๒,๑๕๑ ราย จากการคัดกรองเชิงรุก ๒๘๒ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค ๕ ราย รวม
ผู้ป่วยสะสม ๕๕,๔๖๐ ราย รักษาหายแล้ว ๓๑,๑๑๓ ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล ๒๔,๒๐๗ ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล
๑๙,๒๗๔ ราย ในโรงพยาบาลสนามและอื่นๆ ๔,๙๓๓ ราย วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ๑๑ ราย สะสม
๑๔๐ ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยหนัก ๕๐๗ ราย โดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ๑,๐๗๘ ราย
พยากรณ์อากาศ
www.tmd.go.th เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีน
ตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
ในวันนี้ ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนประกอบกับมีล มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ลักษณะเช่น นี้ทำให้บ ริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุ
ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนั กบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณ
ประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น
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ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 5 อำเภอ 5
ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 55 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 25 เม.ย. 64 เวลา
06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 13 จังหวัด รวม 21 อำเภอ 27 ตำบล 47 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 220 หลัง
ผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ
ความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงาน
สถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก
แรง โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง สมุทรปราการ อ่างทอง และปัตตานี รวม 5 อำเภอ
5 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 55 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 25 เม.ย. 64 เวลา
06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 13 จังหวัด รวม 21 อำเภอ 27 ตำบล 47 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 220 หลัง ผู้เสียชีวิต 1
ราย (นครศรีธรรมราช) แยกเป็น ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน รวม 3 อำเภอ 5 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนได้รับความเสียหาย 97 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี และ
สุรินทร์ รวม 9 อำเภอ 11 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 38 หลัง ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สมุทรปราการ และ
อ่างทอง รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 16 หลัง ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช
และปัตตานี รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 69 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 รายปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการ
ชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอ
ความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
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ฉบับที่: 15751
หน้า: 1(กลาง), 5
Col.Inch: 242.49 Ad Value: 375,859.50
PRValue (x3): 1,127,578.50
หัวข้อข่าว: แบ่งพื้นที่3สี-จัดแดงเข้มรับมือโควิด สธ.ชงล็อกเป็นโซน

รหัสข่าว: C-210426020049(26 เม.ย. 64/04:22)

คลิป: สี่สี

หน้า: 5/5

กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
(...)มติชนสุดสัปดำห์ (...)สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์
(...)ไทยรัฐ
(...)เดลินิวส์
(...)มติชน
(...)สยำมรัฐ
(...) แนวหน้ำ (...)คม ชัด ลึก
(...)เส้นทำงท้องถิ่น ( / ) www.tmd.go.th

(...)เนชั่นสุดสัปดำห์ ปี ที.่ ..... ฉบับที.่ ....
(...)ข่ำวสด (...)ไทยโพสต์
(...)บ้ำนเมือง (...)ไทยโพสต์ X-Cite

ฉบับประจำวันที.่ ..26... เดือน....เมษำยน พ.ศ. 2564.... กรอบ (../.)เช้ำ (...)บ่ำย หน้ำ.........จำนวน ..1.. แผ่น


ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564
ลักษณะอากาศทั่วไป

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศจีนตอนใต้และประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยในวันนี้(26 เมษายน 2564) ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนประกอบกับ
มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก
และอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัง
อันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและ
สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิต
ทางการเกษตรไว้ด้วย

