
  
  

  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 
        - หนังสือพิมพแ์นวหน้า หน้า ๑ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๗ www.matichon.co.th  www.bangkokbiznews.com 
https://mgronline.com เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ 
ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนัก     
ถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ปัจจุบัน 
(๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม ๗ จังหวัด ได้แก่ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี รวม ๔๖ อำเภอ ๑๘๙ ตำบล ๙๙๑ หมู่บ้าน 
ประชาชนได้รับผลกระทบ ๓๓,๘๓๕ ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำไหลหลาก ๗ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา นราธิวาส และ สุราษฎร์ธานี 
รวม ๔๓ อำเภอ ๑๗๘ ตำบล ๙๔๐ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๓๓,๗๐๔ ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขัง
ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
อำเภอพระพรหม อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา และอำเภอสิชล ปัจจุบันระดับ    
น้ำลดลง พัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอกงหรา อำเภอป่าบอน อำเภอ
ป่าพยอม และอำเภอเขาชัยสน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง สงขลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ ๓ อำเภอ อำเภอควนเนียง 
อำเภอสิงหนคร และอำเภอรัตภูมิ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง นราธิวาส ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้อง ปัจจุบันระดับน้ำลดลง สุราษฎร์ธานี เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลาก 
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นท่ี ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง  
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ๑ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม ๓ อำเภอ ๑๑ ตำบล ๕๑ หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๑๓๑ หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุก ติดตั้งเครน    
รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมิน
ความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

     ⚫ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        - www.chiangmainews.co.th เสนอข่าว นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ได้ลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วย “ความร่วมมือในการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยาน” เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ ในการประสานความร่วมมือด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในประเทศไทยให้เป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว… 
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ความรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จะให้การสนับสนุนการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยอากาศยาน   ไปยังพื้นที่ประสบภัยตามที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมประสานท่าอากาศยานปลายทาง
อำนวยความสะดวกแก่ ปภ. ในการรับสิ่งของช่วยเหลือไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็นอีกมิติ
หนึ่งในการให้บริการสาธารณะร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประสบภัยในการ
ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที 

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

     ⚫ อุทกภัย 

        - หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้า ๑ เสนอข่าว สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มีน้ำท่วมบ้านเรือน
ประชาชนในพ้ืนที ่๑๑ อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ ๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน พ้ืนที่ทำการเกษตรเสียหาย ๘๐,๐๐๐ ไร่ 
ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูง ๕๐ - ๖๐ เซนติเมตร 

        - หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑๒ เสนอข่าว ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้ความเห็นชอบการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอนาบอน อำเภอสิชล อำเภอพิปูน 
อำเภอลานสกา อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬาภรณ์ รวม ๔๕ ตำบล ๒๒๒ หมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังได้ให้ความเห็นชอบ
การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอ  
ท่าศาลา และอำเภอชะอวด รวม ๑๑ ตำบล ๔๙ หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบทางราชการต่อไป 

     ⚫ การบริหารจัดการน้ำ 
        - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๗ เสนอข่าว ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาระบบติดตามพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน   
แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ชื่อ “THAI WATER PLAN” เพื่อให้ สทนช. มีระบบฐานข้อมูล     
ที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ ตามแผนงานและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมทั้งแผนงบประมาณ
การบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี 
ทั้งนี้ สทนช. ได้เริ่มใช้ระบบ THAI WATER PLAN ในการติดตามพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ ,๙๘๕ โครงการ วงเงิน ๒๘,๘๓๑ ล้านบาท และจะขยายผล 
การดำเนินงานต่อยอดให้ครอบคลุมทุกแผนงานโครงการในปี ๒๕๖๔ 

• ไวรัสโควิด-๑๙ 
        - หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิค - ๑๙   

ในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๑๐ ราย หายป่วยเพิ่ม ๘ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม   

๔,๐๐๘ ราย ติดเชื้อในประเทศ ๒,๔๕๔ ราย มาจากต่างประเทศ ๑,๕๕๔ ราย โดยเข้าพักที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้    

๑,๐๔๔ ราย หายกลับบ้าน ๓,๘๑๑ ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล ๑๓๗ ราย เสียชีวิต ๖๐ ราย โดยผู ้ป่วยรายใหม่ 

มาจากต่างประเทศทั้งหมด ด้านสถานการณ์โควิค-๑๙ ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม ๖๓,๕๘๔,๗๘๔ ราย รักษาหายแล้ว 

๔๓,๙๘๐,๐๙๗ … 
… 

… 



๓ 

 

๔๓,๙๘๐,๐๙๗ ราย เสียชีว ิตรวม 1,๔๗๓,๗๔๑ ราย โดยสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศที ่มีผ ู ้ต ิดเชื ้อสูงสุด 

๑๓,๙๑๙,๘๗๐ ราย 
 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

⚫ www.posttoday.com เสนอข่าว ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนยอดดอยและ 
ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งในภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย  สำหรับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม
ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตราย 
จากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 
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ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลาย
สถานการณ์ 
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงานอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม
ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก 
และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – ปัจจุบัน (1 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.) มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี 
รวม 46 อำเภอ 189 ตำบล 991 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,835 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น 
พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา ยะลา 
นราธิวาส และ สุราษฎร์ธานี รวม 43 อำเภอ 178 ตำบล 940 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,704 ครัวเรือน ปัจจุบัน
ยังคงมีน้ำท่วมขังใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อำเภอ พระพรหม อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา และอำเภอสิชล ปัจจุบัน
ระดับน้ำลดลง พัทลุง ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอกงหรา อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพยอม 
และอำเภอเขาชัยสน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง สงขลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 3 อำเภอ อำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร และ
อำเภอรัตภูมิ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง นราธิวาส ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพ้ืนที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำภอสุไหงโก-ลก อำเภอระแงะ 
และอำเภอเจาะไอร้อง ปัจจุบันระดับน้ำลดลง สุราษฎร์ธานี เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่    
2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ รวม 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 60 ครัวเรือน 
ปัจจุบันระดับน้ำลดลง พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม 3 อำเภอ 11 ตำบล 51 
หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 131 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุก ติดตั้งเครน  รถเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึง
แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง     
สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

 
 

 

  กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชดั ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต ์ 
(./.)  www.matichon.co.th  www.bangkokbiznews.com  https://mgronline.com 
 

http://www.matichon.co.th/
http://www.bangkokbiznews.com/


ปีที่: 41 ฉบับที่: 14463
วันที่: พุธ 2 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: พัทลุง-สงขลาอ่วมน้ำท่วมถนนขาด/สั่งปิดรร.เตือนอุณหภูมิลด3-5องศา

รหัสข่าว: C-201202005028(2 ธ.ค. 63/06:05) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 46.56 Ad Value: 41,904 PRValue : 125,712 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10962
วันที่: พุธ 2 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: อุตุฯเตือน13จว.ใต้ฝนยังหนัก

รหัสข่าว: C-201202012049(2 ธ.ค. 63/06:03) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 18.91 Ad Value: 20,801 PRValue : 62,403 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24431
วันที่: พุธ 2 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ทน.นครศรีฯยกธงเหลืองเตือนภัย

รหัสข่าว: C-201202021057(2 ธ.ค. 63/06:02) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 27.43 Ad Value: 23,315.50 PRValue : 69,946.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

           
ฉบับประจำวันที่ ...2..เดือน..ธันวาคม... พ .ศ....2563... กรอบ (...)เช้ า  (...)บ่ าย  หน้า.....จำนวน ..2 ..แผ่น
 

 
ปภ.จับมือไทยสมายล์แอร์เวย์ลงนามบันทกึความเข้าใจว่าด้วย “การขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดย
อากาศยาน” 
 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยรัฐบาลได้
ให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 
ทั้งด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ด้านที่อยู่อาศัย และด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือให้ผู้ประสบภั ยสามารถดำรงชีวิตท่ามกลาง
สถานการณ์ภัยได้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงให้ความสำคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือ    
ให้เข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วผ่านโครงข่ายการคมนาคมโดยอากาศยาน สำหรับในวันนี้  (1 ธ.ค. 63) เป็นการลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วย “ความร่วมมือในการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยาน” ระหว่างกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานกลางของภาครัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ และบริษัท ไทย
สมายล์แอร์เวย์ จำกัด เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการประสานความร่วมมือด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยใน
ประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จะให้การสนับสนุนการขนส่งสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยอากาศยานไปยังพ้ืนที่ประสบภัยตามที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมประสานท่าอากาศยาน
ปลายทางอำนวยความสะดวกแก่ ปภ. ในการรับสิ่งของช่วยเหลือไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็น        
อีกมิติหนึ่งในการให้บริการสาธารณะร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ประสบภัย 

“ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ถือเป็นการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การสร้างกลไกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งการมีพันธมิตรด้านการขนส่ง
สิ่งของช่วยเหลือโดยอากาศยานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายการส่งความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติทำให้ประเทศไทยมี
ความพร้อมในการเชื่อมโยงการรับ – ส่งสิ่งของช่วยเหลือไปยังพ้ืนที่ประสบภัยทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที” อธิบดี ปภ.กล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
(...)มติชนสุดสัปดาห ์(...)สยามรัฐสัปดาหว์ิจารณ ์   (...)เนชั่นสุดสัปดาห ์ ปีที.่.... ฉบับที.่... 
(.....)ไทยรัฐ (...)เดลินิวส ์ (...)มติชน   (...)ข่าวสด (...)โพสตทู์เดย ์

(...)ประชาชาติธุรกิจ (...)แนวหน้า (...)คม ชดั ลึก (...)บ้านเมือง (...)ไทยโพสต ์ 
(./.) www.chiangmainews.co.th 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22961
วันที่: พุธ 2 ธันวาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: สทนช.บริหารทรัพยากรน้ำ

รหัสข่าว: C-201202009038(2 ธ.ค. 63/05:11) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.67 Ad Value: 17,237 PRValue : 51,711 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10962
วันที่: พุธ 2 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: ติดโควิดคนที่4 ก๊วนสาวโอเกะพม่า

รหัสข่าว: C-201202012026(2 ธ.ค. 63/04:03) หน้า: 1/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 124.12 Ad Value: 192,386 PRValue : 577,158 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10962
วันที่: พุธ 2 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: ติดโควิดคนที่4 ก๊วนสาวโอเกะพม่า

รหัสข่าว: C-201202012026(2 ธ.ค. 63/04:03) หน้า: 2/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 124.12 Ad Value: 192,386 PRValue : 577,158 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10962
วันที่: พุธ 2 ธันวาคม 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 7

หัวข้อข่าว: ติดโควิดคนที่4 ก๊วนสาวโอเกะพม่า

รหัสข่าว: C-201202012026(2 ธ.ค. 63/04:03) หน้า: 3/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 124.12 Ad Value: 192,386 PRValue : 577,158 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย เหนืออีสาน อากาศเย็นถึงหนาว -ใต้ฝนหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I201202000571 หน้า: 1/5

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

https://www.posttoday.com/social/general/639343
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย เหนืออีสาน อากาศเย็นถึงหนาว -ใต้ฝนหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I201202000571 หน้า: 2/5

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

https://www.posttoday.com/social/general/639343
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย เหนืออีสาน อากาศเย็นถึงหนาว -ใต้ฝนหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I201202000571 หน้า: 3/5

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

https://www.posttoday.com/social/general/639343
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย เหนืออีสาน อากาศเย็นถึงหนาว -ใต้ฝนหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I201202000571 หน้า: 4/5

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

https://www.posttoday.com/social/general/639343
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 06:28
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผย เหนืออีสาน อากาศเย็นถึงหนาว -ใต้ฝนหนักบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I201202000571 หน้า: 5/5

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

https://www.posttoday.com/social/general/639343
https://www.posttoday.com

