
 

           
ฉบับประจำวันที่...26..เดือนสิงหาคม... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 

 

ปภ.รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           24 ส.ค. 64 เวลา 11.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดพะเยา รวม 4 อำเภอ  
4 ตำบล 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 6 หลัง ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลง
พ้ืนที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 
24 ชั่วโมงท่ีผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดพะเยา รวม 4 อำเภอ ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอปง อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้ และ
อำเภอภูกามยาว รวม 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 6 หลัง คอสะพาน 2 แห่ง ฝาย 1 แห่ง และถนน
อีก 8 สาย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน 
 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(/)https://www.chiangmainews.co.th  
 
 

https://www.chiangmainews.co.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความ
เสียหายเพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้าน เรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง
หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 
1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 



 

           
ฉบับประจำวันที่...26...เดือนสิงหาคม... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 

 
 

 

 

25 ส.ค.64 เวลา13.00 น. รายงานกรณีมีฝนตกหนกัต่อเน่ืองในจงัหวดัเชียงใหม่ เมื่อช่วงค ่าวานน้ี ท าให้ล  าน ้าห้วยเวียงไหลหลากเขา้ท่วมพ้ืนท่ีต าบลมะลิกา 
อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ บา้นประชาชนถกูน ้าท่วม 1 หลงัคาเรือน ไม่มีผูบ้าดเจ็บ/เสียชีวิต ซ่ึงเทศบาลต าบลแม่อาย ได้จดัก าลงัเจา้หน้าท่ีบรรเทาสาธารณภยั
น ารถตกัหนา้ขดุหลงักูภ้ยัเขา้ก าจดัส่ิงกีดขวางทางน ้ าไหล ปัจจุบนัน ้าลดและเขา้สู่ภาวะปกติแลว้ โดยเทศบาลต าบลแมอ่ายจะไดเ้ร่งตรวจสอบความเสียหายเพ่ือ
ช่วยเหลือตามระเบียบฯ ต่อไป 

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภยัคนไทยทุกคน 

สายด่วน 1784 

FB : กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั DDPM 

Twitter @DDPMNews 
Line @1784DDPM 

 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(/)https://www.facebook.com/DDPMNews 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARApOQF_TJ2C9l4iu4wQxoRUu6GByXQI1y7pIT8fZZHZMYVtbBepnS2ksiZ6tP6qZ5mvDXbNox3a2Mk6r0SQk2otXpqQtPEK4ASzqbU7VEfZsHfcerovkuzDpypOuVCn0AvD-mqR8jqnvlM7YjTiC_CKmiphXzUcFo8Ck012KqaImPFkwMzHuHD0URZofe6RUcPBFBNTmYoKTeBUyZW8k1mqEw1ZmFbV4dlwD1kqITECFhEAivFZvXQmCLzA4xaQW2LYyxc1VATTT_RlDC1gFAznp0xbUyjkGgJcatdK60Mlaqz9Y8QeJw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARApOQF_TJ2C9l4iu4wQxoRUu6GByXQI1y7pIT8fZZHZMYVtbBepnS2ksiZ6tP6qZ5mvDXbNox3a2Mk6r0SQk2otXpqQtPEK4ASzqbU7VEfZsHfcerovkuzDpypOuVCn0AvD-mqR8jqnvlM7YjTiC_CKmiphXzUcFo8Ck012KqaImPFkwMzHuHD0URZofe6RUcPBFBNTmYoKTeBUyZW8k1mqEw1ZmFbV4dlwD1kqITECFhEAivFZvXQmCLzA4xaQW2LYyxc1VATTT_RlDC1gFAznp0xbUyjkGgJcatdK60Mlaqz9Y8QeJw&__tn__=%2ANK-R


ปีที่: 72 ฉบับที่: 23228
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: น้ำป่าท่วมบ้านสะดุ้งตื่นกลางดึก

รหัสข่าว: C-210826039063(25 ส.ค. 64/08:07) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.41 Ad Value: 8,151 PRValue : 24,453 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

           
ฉบับประจำวันที่...26...เดือนสิงหาคม... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 

 

 วกิฤตฝนทิง้ช่วง ปภ.เขต 8 ก ำแพงเพชร ส่งเคร่ืองสูบน ้ำช่วยนำข้ำวเมืองชำละวนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 นายไพรินทร์ ล่ิมเจริญ ผอ.ศูนย ์ปภ.เขต 8 ก าแพงเพชร ลงพ้ืนท่ีติดตามความคืบหนา้การช่วยเหลือเกษตกรท่ีท านาในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลวงัโมกขแ์ละต าบลบึงบวั อ.วชิรบารมี ท่ีร้องทุกขข์อความช่วยเหลือขอเคร่ืองสูบน ้าเน่ืองจากฝนทิ้งช่วงท าให้นาขา้วกว่า 5 พนัไร่ ส่อเคา้วิกฤต จึงได้
เดินทางเพ่ือดูการท างานของเจา้หนา้ท่ีโดยมี นายไพทูล ปันขื่น ผอ.ส่วนสนบัสนุนศูนยฯ์ ปภ. เขต 8 ก าแพงเพชร , นายวิรุต สายรัตน์ ปลดัอ าเภอวชิรบารมี , 
นายกฤตชยั สุวรรณจินดา ปลดัอ าเภอวชิรบารมี รวมถึง นางรติฬส พ่วงพร้อม หวัหนา้ สนง.ปภ. พิจิตร มอบหมายให้ นายจิรวุฑฒิ ผะอบเหลก็ นายช่างโยธา
ช านาญงาน สนง.ปภ. พิจิตร ร่วมภารกิจในคร้ังน้ี อีกทั้งมีแกนน าชาวบา้นและชาวนากว่า 30 คน ท่ีรอให้การตอ้นรับและช่วยกนัติดตั้ง เคร่ืองสูบน ้า
ระยะไกลก าลงัอตัราการสูบน ้า 5 หม่ืนลิตร/นาที ขนาด 180-200 แรงมา้ เพ่ือท าการสูบน ้าจากในคลองหว้ยนอ้ย ซ่ึงเป็นคลองท่ีเช่ือมต่อมาจากคลองท่อ
ทองแดงซ่ึงเป็นคลองท่ีรับน ้าจากแม่น ้าปิง จ.ก าแพงเพชร ส่งต่อมายงั อ.วชิรบารมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยภารกิจดงักล่าวไดด้ าเนินการในเขต ต.วงัโมกข ์มา 5 วนัแลว้ และในวนัน้ีไดย้า้ยเคร่ืองสูบน ้ามาติดตั้งในพ้ืนท่ีต าบลบึงบวัเพ่ือด าเนินการสูบน ้าเขา้ยงั
คลองซอยส่งไปยงันาขา้วของเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีหลายพนัไร่ให้ไดน้ ้า เพ่ือให้ตน้ขา้วไดเ้ก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงถือเป็นการบรรเทาสาธารณภยัและช่วยเหลือ
เกษตรในคร้ังน้ีอีกดว้ย 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(/)https://today.line.me/ (/)https://siamrath.co.th/ 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210825/eb4309dfe115d05ffb52b7b7663365dd2ab9f007666d5cb7ffdcb8792c34282a.jpg?itok=PMDLQ5Nd
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210825/eb4309dfe115d05ffb52b7b7663365dd2ab9f007666d5cb7ffdcb8792c34282a.jpg?itok=PMDLQ5Nd
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210825/dfc7287badda21027c8351bb5cdd3a536a6142f70a84debd4622be9990ac5a21.jpg?itok=heQc8plL
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210825/dfc7287badda21027c8351bb5cdd3a536a6142f70a84debd4622be9990ac5a21.jpg?itok=heQc8plL


-2- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210825/4f338453db5f1925d9a605943359bd89149a74fe0eedf8a53413a154e70713dc.jpg?itok=j0hXO4Nt
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210825/4f338453db5f1925d9a605943359bd89149a74fe0eedf8a53413a154e70713dc.jpg?itok=j0hXO4Nt


 

           
ฉบับประจำวันท่ี...26...เดือนสิงหาคม... พ.ศ..2564..... กรอบ (./..)เชา  (...)บาย  หนา...1..จำนวน …1..แผน 

 

 ปภ.ยโสธรประชุมจัดทําร่างแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอาํเภอปี2564 –2570 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือเวลา 10.30 น.วนัท่ี25 สิงหาคม 2564ท่ีโรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนคย์โสธร ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร นายชลธี ยงัตรง 

ผูว้่าราชการจงัหวดัยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํร่างแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอาํเภอ พ.ศ.2564 – 2570 และ

ร่างแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2564 – 2570 ตามท่ีสาํนกังานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารรภยัจงัหวดัยโสธรไดจ้ดัข้ึนโดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการ ปลดัอาํเภอตลอดจน เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบการจดัทาํ

แผนฯ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 78 แห่งเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ   ฝายประชาสัมพันธ 
(/)https://today.line.me/ (/)https://siamrath.co.th/ 

 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210825/dfc7287badda21027c8351bb5cdd3a536a6142f70a84debd4622be9990ac5a21.jpg?itok=heQc8plL
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210825/dfc7287badda21027c8351bb5cdd3a536a6142f70a84debd4622be9990ac5a21.jpg?itok=heQc8plL


ปีที่: - ฉบับที่: 26250
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: แก้ภัยแล้งขาดแคลนน้ำด้วย'น้ำบาดาลระดับลึก''กรมน้ำบาดาล'เจาะพันเมตร'แอ่ง...

รหัสข่าว: C-210826004019(26 ส.ค. 64/05:49) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 74.32 Ad Value: 156,072 PRValue : 468,216 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26250
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: แก้ภัยแล้งขาดแคลนน้ำด้วย'น้ำบาดาลระดับลึก''กรมน้ำบาดาล'เจาะพันเมตร'แอ่ง...

รหัสข่าว: C-210826004019(26 ส.ค. 64/05:49) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 74.32 Ad Value: 156,072 PRValue : 468,216 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11229
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สหรัฐปลดล็อกแล้ว ไฟเซอร์ ให้เอกชนจัดซื้อได้

รหัสข่าว: C-210826037088(25 ส.ค. 64/06:44) หน้า: 1/6

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 291.87 Ad Value: 452,398.50 PRValue : 1,357,195.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11229
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สหรัฐปลดล็อกแล้ว ไฟเซอร์ ให้เอกชนจัดซื้อได้

รหัสข่าว: C-210826037088(25 ส.ค. 64/06:44) หน้า: 2/6

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 291.87 Ad Value: 452,398.50 PRValue : 1,357,195.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11229
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สหรัฐปลดล็อกแล้ว ไฟเซอร์ ให้เอกชนจัดซื้อได้

รหัสข่าว: C-210826037088(25 ส.ค. 64/06:44) หน้า: 3/6

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 291.87 Ad Value: 452,398.50 PRValue : 1,357,195.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11229
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สหรัฐปลดล็อกแล้ว ไฟเซอร์ ให้เอกชนจัดซื้อได้

รหัสข่าว: C-210826037088(25 ส.ค. 64/06:44) หน้า: 4/6

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 291.87 Ad Value: 452,398.50 PRValue : 1,357,195.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11229
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สหรัฐปลดล็อกแล้ว ไฟเซอร์ ให้เอกชนจัดซื้อได้

รหัสข่าว: C-210826037088(25 ส.ค. 64/06:44) หน้า: 5/6

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 291.87 Ad Value: 452,398.50 PRValue : 1,357,195.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11229
วันที่: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

หัวข้อข่าว: สหรัฐปลดล็อกแล้ว ไฟเซอร์ ให้เอกชนจัดซื้อได้

รหัสข่าว: C-210826037088(25 ส.ค. 64/06:44) หน้า: 6/6

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 291.87 Ad Value: 452,398.50 PRValue : 1,357,195.50 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม! 48 จังหวัดทั่วไทย กทม. อ่วม ตกร้อยละ 70

รหัสข่าว: I-I210826000699 หน้า: 1/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/661524
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม! 48 จังหวัดทั่วไทย กทม. อ่วม ตกร้อยละ 70

รหัสข่าว: I-I210826000699 หน้า: 2/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/661524
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม! 48 จังหวัดทั่วไทย กทม. อ่วม ตกร้อยละ 70

รหัสข่าว: I-I210826000699 หน้า: 3/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/661524
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 07:12
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม! 48 จังหวัดทั่วไทย กทม. อ่วม ตกร้อยละ 70

รหัสข่าว: I-I210826000699 หน้า: 4/4

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/661524
https://www.posttoday.com

	ปภ.ยโสธรประชุมจัดทำร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอปี2564 –2570

