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      สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัย  
การบริหารราชการ และข่าวอื่น ๆ ประจำวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วาตภัย 
    www.prd.go.th/th https://mgronline.com www.bangkokbiznews.com www.chiangmainews.co.th     

เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน (วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.) เกิดวาตภัยในพ้ืนที่ ๓๐ จังหวัด 
แยกเป็น ภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
และพิจิตร รวม ๑๗ อำเภอ ๒๕ ตำบล ๖๓ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ ๔๕๘ หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๘ จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร 
มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครพนม รวม ๗๙ อำเภอ ๑๓๔ ตำบล ๒๓๘ 
หมู่บ้าน ๒ เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ ๘๗๒ หลัง มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
ทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือน เป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม  
 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

โรค COVID-19 

  หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือ โควิด – 19 รายงานสถานการณ์โรคโตวิด – 19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ ๔๐๑ ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจาก

ระบบเฝ้าระวังและบริหาร ๔๖ ราย พบในกรุงเทพมหานคร ๒๙ ราย ขอนแก่น ๑ ราย นครปฐม ๙ ราย ปทุมธานี ๑ ราย 

สมุทรสาคร ๕ ราย นนทบุรี ๑ ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก ๓๓๗ ราย พบในกรุงเทพ ๕ ราย อยู่ระหว่างสอบสวน

โรคอีก ๓๑๘ ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บางเขน นครปฐม ๒ ราย และสมุทรสาคร ๑๒ ราย 

และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค ๑๘ ราย รวมผู้ป่วยสะสม ๒๘ ,๒๗๗ รายแบ่งเป็นการติดเชื้อ             

ในประเทศ ๒๕,๒๗๒ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ๓ ,๐๐๒ ราย รักษาหายแล้ว ๒๖,๗๖๖ ราย ยังอยู ่ใน

โรงพยาบาล ๑,๔๑๙ ราย ผู้เสียชีวิตเพ่ิม ๑ ราย สะสม ๙๒ ราย เสียชีวิต ๒,๗๒๒,๐๓๒ ราย   

 

 

 

 

ให้หน่วยงาน... 



๒ 
ข่าวเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
        หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑๒ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๘ เสนอข่าว นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม. เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ได้นำกลับมาเข้าที่ประชุม ครม. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเห็นชอบเบื้องต้น และ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดนำไปปรับปรุงแล้วครั ้งหนึ ่ง โดยส่วนที่สามารถดำเนินการได้ คือการปรับปรุงโครงการที่มี
ความสำคัญสูง โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินกกร และไม่กระทบต่อค่าใช้จ่าย
ตามกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ สิ่งที่ไม่พิจารณาให้ปรับปรุงหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ คือไม่สามารถเพิ่มเติม
งบได้ในปี ๒๕๖๕ หากไม่ยื่นเพ่ิมเติมเข้ามาตั้งแต่แรกและไม่สามารถเพิ่มรายการวงเงินผูกพันใหม่ ไม่สามารถนำเสนอ
โครงการที่ยังไม่พร้อม ล่าช้ากว่าแผน และยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยเมื่อมีการปรับป รุงเข้ามาแล้ว จากนี้สำนัก
งบประมาณจะดำเนินการรับความเห็นจากประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จากนั้นจะพิมพ์             
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ส่งกลับมาให้ ครม. เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง และในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ รัฐบาลจะส่งร่าง พ.ร.บ. ฯ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระ ๑ ซึ่งคาดว่าเป็นวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 
 

พยากรณ์อากาศ 

      www.posttoday.com เสนอข่าว บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน
กำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้
บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือภาคเหนือ ทำให้บริเวณ
ดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังปานกลาง              
ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร บริเวณ 
ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือนในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
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ปภ.รายงานสถานการณ์วาตภัย ในพื้นที่ 30 จังหวัดคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 -ปัจจุบัน เกิดวาตภัยในพื้นท่ี 30 จังหวัด รวม 111 
อำเภอ 183 ตำบล 385 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,670 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบัน
สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว 

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงานสถานการณ์
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลม
กระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพ้ืนที่ โดยตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 64 – ปัจจุบัน (วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยในพื้นท่ี 30 
จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร 
รวม 17 อำเภอ 25 ตำบล 63 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 458 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ บึง
กาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิ สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร นครราชสีมา 
อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครพนม รวม 79 อำเภอ 134 ตำบล 238 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 872 หลัง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย(นครราชสีมา 1 ราย และหนองคาย 1 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหาย
ของบ้านเรือน เป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทาง
ไลน์“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 
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หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ชงพรบ.งบฯ65ให้สภา27-28พ.ค.นี้

รหัสข่าว: C-210324008017(24 มี.ค. 64/02:58) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 13.75 Ad Value: 10,312.50 PRValue : 30,937.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15718
วันที่: พุธ 24 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: คาดครม.ส่งพรบ.งบ27-28พ.ค.

รหัสข่าว: C-210324020076(24 มี.ค. 64/04:21) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.33 Ad Value: 12,463 PRValue : 37,389 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 24 มีนาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210324000594 หน้า: 1/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/648647
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 24 มีนาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210324000594 หน้า: 2/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/648647
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 24 มีนาคม 2564 เวลา 06:55
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210324000594 หน้า: 3/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/648647
https://www.posttoday.com

