
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• ความปลอดภัยทางถนน 
- นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ หน้า ๒ หัวข้อข่าว ปภ.สานพลังทุกภาคส่วนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน              

สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน เสนอข่าว อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตจำนวนมาก 

เพื่อส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้วันอาทิตย์สปัดาห์

ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงกระตุ้นเตือนให้            

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทาถนน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์อำนวยการ                 

ความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและ          

ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในทุกระดับ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการ

ดื่มแล้วขับลดลง ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ควบคู่กับมาตรการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน แต่อุบัติเหตุทางถนนยังเป็นสาเหตุหลักที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก การขับเคลื่อน

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกลไก 

การลดปัจจัยอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ

รูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้แผนระดับประเทศและกรอบการดำเนินงานระดับโลก เพื่อสร้าง

การสัญจรปลอดภัยในผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม สำหรับการส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ 

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้บูรณาการขับเคลื่อนการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและ           

ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ โดยกำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัด และยุทธศาสตร์

จังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัย          

ทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เชื่ อมโยงการ            

ลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย การถอดบทเรียนมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ เพื่อนำมาปรับใช้ในการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับตำบล

และหมู่บ้าน การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  

(อศม.) และอาสาสมัครต่างๆ ในการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด              

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกระยะ เพื่อสร้างความปลอดภัย             

ทางถนนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน การสร้างการสัญจรปลอดภัยตามกรอบการดำเนินงานระดับโลก รัฐบาลไทย              

มุ่งขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้กรอบ “ปฏิญญาสตอกโฮล์ม” พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ ให้บรรลุเป้าหมาย

ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดร้อยละ ๕๐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ และเป้าหมายใน              

ระดับโลก… 

… 
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ระดับโลก ๑๘ เป้าหมาย  โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงนโยบายและกลไก 

การปฏิบัติ มุ ่งเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนความปลอดภัยทางถนน ให้สอดคล้ องกับกรอบปฏิญญา

สตอกโฮล์มและเป้าหมายระดับโลก พร้อมส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ที่ชี้เป้าการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและ

เป็นรูปธรรม รวมถึงยกระดับการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั ้งการจัดเก็บและรายงานข้อมูล            

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยง การสร้างการรับรู้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการเชื่อมโยงการดำเนินงาน            

ลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อีกทั้ง

พัฒนาระบบติดตมและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยกลไกตัวชี้วัดด้านความ

ปลอดภัยทางถนน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์และสภาพปัญหา นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ด้านมาตรฐานยานพาหนะ ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ ตลอดจน

รณรงคส์ร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนน  
• อุทกภัย 

- www.thainews.prd.go.th www.innnews.com  www.bangkokbiznews.com หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

หน้า ๑ เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ 

และวาตภัย ในพื ้นที ่ 36 จังหวัด รวม 162 อำเภอ 582 ตำบล 2,549 หมู ่บ้าน ประชาชนได้ร ับผลกระทบ                  

93,928 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่  2 จังหวัด 

ได้แก่ นครราชสีมา และสุพรรณบุรี ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และสำรวจ

ความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ   

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• อุทกภัย 
- หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑๐ เสนอข่าว กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศเฝ้าระวัง

พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมขัง ฉบับที่ 16 จากการติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า 
ในช่วงวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 หย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุเอตาว บริเวณ
ประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที ่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน                
มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า              
ไหลหลากได้ และการประเมินฝนจากแผนที่คาดการณ์ปริมาณฝน (One Map) พบว่า ในช่วงวันที่ 12-13 
พฤศจิกายน 2563 จะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
บริเวณที่ลาดเชิงเขา รวมทั้งทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเกินความจุส่งผลให้น้ำหลากเอ่อลันตลิ่งบริเวณ              
ที่ลุ่มต่ำและด้านท้ายน้ำได ้จึงขอให้ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากในพื้นที่ 10 จังหวัดในภาคใต้ 

 
 
 

โรคติดเชื้อ… 

… 
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• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
- หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๗ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          

โคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทยประจำ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่า พบผู ้ป่วยใหม่ ๕ ราย เป็นผู ้เดินทางมากจาต่างประเทศและเข้าพักใน               
สถานกักกันของรัฐ สำหรับสถานการณ์ทั ่วโลก มีผ ู ้ต ิดเช ื ้อเพิ ่มใหม่ ๖๑๓,๔๓๖ ราย ยอดผู ้ต ิดเช ื ้อรวม             
๕๒,๔๓๒,๑๘๓ ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล ตามลำดับ  

พยากรณ์อากาศประจำวัน 
- หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้            

ฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั ่งตะวันออก ฉบับที่ 4 (63/2563)  เรื ่อง    
“ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก” มีผลกระทบระหว่างวันที่ 12-13  พฤศจิกายน 2563 บริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน      
ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ
ปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ทำให้ในช่วงวันที่ 12 - 13  พฤศจิกายน 2563 บริเวณภาคใต้ฝั ่งตะวันออกมีฝน 
เก ือบทั ่วไป และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหว ัดประจวบคีร ีข ันธ์  ชุมพร สุราษฎร์ธานี  
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นที ่เสี ่ยงภัยบริเวณจังหวัด
ดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และปริมาณน้ำฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลัน น้ำป ่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ ่ง สำหรับคลื ่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำล ังแรง ทะเลมีคล ื ่นสูง 
2-3 เมตร ชาวเรือเดินเรือด้วย ความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563  

- www.posttoday.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือ
มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณ
ดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชน
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื ่องจากอากาศที ่หนาวเย็นลงไว้ด้วย  
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก              
ถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจ
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้  ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยมีคลื ่นสูง              
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่            
13-14 พ.ย. 63 

 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2100
วันที่: ศุกร์ 13 - พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 2(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.สานพลังทุกภาคส่วน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน...

รหัสข่าว: C-201113031015(13 พ.ย. 63/05:17) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 110.58 Ad Value: 53,078.40 PRValue : 159,235.20 คลิป: สี่สี(x3)
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วันที่: ศุกร์ 13 - พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 2(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.สานพลังทุกภาคส่วน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืน...

รหัสข่าว: C-201113031015(13 พ.ย. 63/05:17) หน้า: 2/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 110.58 Ad Value: 53,078.40 PRValue : 159,235.20 คลิป: สี่สี(x3)



           
ฉบับประจำวันที่..13..เดือน..พฤศจิกายน... พ.ศ......2563..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในจังหวดันครราชสีมา และสุพรรณบุรี 
เร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้าน 

 12 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน 
น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 36 จังหวัด รวม 162 อำเภอ 582 ตำบล 2,549 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 93,928 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บ 4 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่               
2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา และสุพรรณบุรี ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และสำรวจความเสียหาย
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ    
 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานจากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ            
อ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน (12 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 06.00 น.) มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย รวม 36 จังหวัด ได้แก่ 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี 
ชลบุรี ระยอง อุทัยธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ราชบุรี นครปฐม 
ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล และสงขลา รวม 162 
อำเภอ 582 ตำบล 2,549 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 93,928 ครัวเรือน มีผู้ เสียชีวิต 11 ราย (จันทบุรี ตรัง 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 ราย ปราจีนบุรี 4 ราย และสุราษฎร์ธานี 3 ราย) บาดเจ็บ 4 ราย (สิงห์บุรี) แยกเป็น 
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 34 จังหวัด รวม 138 อำเภอ 550 ตำบล 2,507 หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ 93,850 ครัวเรือน เสียชีวิต 11 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 31 จังหวัด ยังคงมีน้ำท่วมขัง             
2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย อำเภอสูงเนิน 
อำเภอพิมาย อำเภอจักราช และอำเภอชุมพวง ระดับน้ำลดลง สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
สองพ่ีน้อง และอำเภอบางปลาม้า ระดับน้ำลดลง พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ 
ชัยนาท สิงห์บุรี กาญจนบุรี พังงา ชุมพร และอุบลราชธานี รวม 19 อำเภอ 26 ตำบล 36 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชน
เสียหาย 78 หลัง บาดเจ็บ 4 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว อยู่ระหว่างการฟ้ืนฟู พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์             
4 จงัหวัด ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต สตูล และกระบี่ รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำออกจากพ้ืนที่ รวมถึง
สนับสนุนเรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปยังจุดอพยพ อีกทั้งแจกจ่ายเครื่อง
อุปโภคบริโภค เพ่ือการดำรงชีพ สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย              
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการประกอบอาชีพชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ สาธารณูปโภค เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตลอดจนเร่งซ่อมแซมและฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติโดยเร็ว สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด              
24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(...)มติชนสุดสัปดาห์ (...)สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห์  ปีท่ี...... ฉบับท่ี..... 

(.....)ไทยรฐั (...)เดลินิวส์ (...)มติชน   (...)ขา่วสด (...)โพสต์ทูเดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชัด ลึก (...)บ้านเมอืง (...)ไทยโพสต์  

(/) www.thainews.prd.go.th www.innnews.com  www.bangkokbiznews.com  



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14444
วันที่: ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 11

หัวข้อข่าว: พายุหว่ามก๋อจ่อถล่มไทยเตือน9จว.ภาคใต้ฝนหนัก

รหัสข่าว: C-201113005099(13 พ.ย. 63/06:16) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 61.48 Ad Value: 55,332 PRValue : 165,996 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 24418
วันที่: ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: เตือน 10 จังหวัดใต้ระวังฝนตกหนัก 12-13 พ.ย.นี้

รหัสข่าว: C-201113021038(13 พ.ย. 63/06:02) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 8.34 Ad Value: 7,089 PRValue : 21,267 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15587
วันที่: ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สธ.ยังไม่พบทหารไทยติดโควิด-19

รหัสข่าว: C-201113020048(13 พ.ย. 63/06:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 32.29 Ad Value: 35,519 PRValue : 106,557 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:29
หัวข้อข่าว: ไทยตอนบน-กทม.อากาศเย็น ลมแรง ฝนเล็กน้อย ภาคใต้ฝนตกหนัก

รหัสข่าว: I-I201113000577 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/637886
https://www.posttoday.com
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