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ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภยั 17 จงัหวดั ยงัมีท่วมขงับางพื<นที= เร่งช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั 
เมื$อเวลา 09.00 น. วันที$ 22 ก.ย.64  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที$ 16-22 ก.ย. 64 

เกิดอุทกภัยใน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลําปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา  
ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และนครศรีธรรมราช รวม 53 อําเภอ 138 ตําบล 597 
หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,283 ครัวเรือนสถานการณ์คลี$คลายแล้ว 12 จังหวัด ยังคงมี
สถานการณ์ 5 จังหวัด ซึ$ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที$เกี$ยวข้องลงพื aนที$สํารวจความเสียหายและให้การ
ช่วยเหลือประชาชนต่อไป 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
รายงาน จากอิทธิพลร่องมรสมุพาดผา่นภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสมุตะวนัตกเฉียง
ใต้ที$พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื aนที$ตั aงแต่วันที$ 16 ก.ย. 64 – 
ปัจจุบนั 

ส่งผลให้เกิดนํ aาท่วมฉับพลนั นํ aาป่าไหลหลาก ในพื aนที$ 17 จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ ลําปาง ตาก สโุขทยั เพชรบูรณ์ 
พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และ
นครศรีธรรมราช รวม 53 อําเภอ 138 ตําบล 597 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,283 ครัวเรือน 
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ปัจจุบนัสถานการณ์คลี$คลายแล้ว 12 จงัหวดั ยงัคงมีสถานการณ์ 5 จงัหวดั ดงันี a 
– พิจิตร ปัจจุบนัยงัคงมีนํ aาท่วมขงัในพื aนที$ 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสากเหลก็ อําเภอบึงนาราง อําเภอโพธิg

ประทบัช้าง อําเภอวชิรบารมี อําเภอโพทะเล และอําเภอสามง่าม ซึ$งเป็นพื aนที$ลุ่มตํ$าการเกษตร อยู่ระหว่างการเร่งระบาย
นํ aา 
– ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักและลํานํ aาชีเอ่อเข้าท่วมในพื aนที$ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอหนองบวัระเหว อําเภอจัตรุัส อําเภอเมือง
ชยัภูมิ อําเนินสง่า และอําเภอบ้านเขว้า ปัจจุบนัยงัคงมีนํ aาท่วมขงัในพื aนที$ลุ่มตํ$า อยู่ระหว่างการเร่งระบายนํ aา 
– นครราชสีมา เกิดฝนตกหนกันํ aาล้นอ่างเก็บนํ aาเข้าท่วมในพื aนที$ 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอด่านขุนทด อําเภอสงูเนิน อําเภอ
โนนสูง อําเภอโชคชัย และอําเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันยังคงมีนํ aาท่วมขงัในพื aนที$ 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอด่านขุนทด 
อําเภอสงูเนิน อําเภอโนนสงู และอําเภอเมืองนครราชสีมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งระบายนํ aาที$ไหลมาจากอ่างเก็บนํ aา 
ลําเชียงไกร 
-สระแก้ว เกิดฝนตกหนกันํ aาท่วมในพื aนที$ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอตาพระยา อําเภออรัญประเทศ และอําเภอเมืองสระแก้ว 
ปัจจุบนัยงัคงมีท่วมขงัในพื aนที$อําเภอเมืองสระแก้ว สาเหตจุากคลองพระสทึงล้นตลิ$ง 
– พระนครศรีอยุธยา เกิดนํ aาเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ$งเข้าท่วมในพื aนที$ 3 อําเภอได้แก่ อําเภอผกัไห่ อําเภอเสนา และอําเภอ
บางบาล ปัจจุบนัมีนํ aาท่วมขงัในพื aนที$ลุ่มตํ$าแม่นํ aาเจ้าพระยา แม่นํ aาน้อย และคลองโผงเผงซึ$งอยู่นอกคนักั aนนํ aา 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้ประสานจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นและหน่วยงานที$เกี$ยวข้องเร่ง
ให้การช่วยเหลือผู้ ประสบภัย โดยสํารวจและประเมินความเสียหาย เพื$อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ฯ 

สําหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ$มเพื$อน Line 
ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภยั 1784 ตลอด 24 ชั$วโมง 
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ศรีสะเกษอ่วม! นํา้ท่วมหนัก 5 อําเภอจมใต้นํา้ พ่อเมืองสัง่ปภ.เร่งสูบนํา้

ระบาย 

 
 
เมื%อวันที% 22 ก.ย.64  ผู้สื%อข่าวรายงานว่า ที%บริเวณถนนสาย อ.กันทรลักษ์–จ.ศรีสะเกษ หน้าปั Hมนํ Hามัน ปตท.

กระบี% ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบุญประสงค์   
นวลสายย์ หน.สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ   นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย  นายอําเภอกันทร
ลักษ์  และหัวหน้าส่วนราชการที%เกี%ยวข้อง  ได้เดินทางไปตรวจสภาพบริเวณที%เกิดนํ Hาท่วมถนนระดับนํ Hาท่วมสูงกว่า  
60 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 800 เมตร ส่งผลให้รถราทุกชนิดสญัจรไปมาด้วยความยากลําบาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ%งรถขนาดเล็กไม่สามารถที%จะวิ%งผ่านนํ Hาท่วมไปได้ รถจักรยานยนต์หลายคนัต้องจอดเครื%องยนต์ดบักลางสายนํ Hา 
ที%ท่วมสูง อีกทั Hงกระแสนํ Hายังได้ไหลเอ่อเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังที%อยู่รอบบริเวณนี H ชาวบ้านต้องเร่ง
ระดมกันเก็บข้าวของมีค่าและสัตว์เลี Hยงนําขึ Hนไปอยู่บริเวณที%สูง  ชาวบ้านหลายครอบครัวไม่สามารถเก็บของได้ทัน
เนื%องจากระดับนํ Hาท่วมสูงเร็วมาก  ทําให้อุปกรณ์เครื%องใช้ ไฟฟ้าและเครื%องใช้ในบ้านหลายอย่างได้รับความเสียหาย
จํานวนหนึ%ง 

ผู้ สื%อข่าวรายงานต่อไปว่า  ก่อนหน้านี H นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบุญประสงค์   
นวลสายย์ หน.สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพนํ Hาท่วมที%โรงเรียน
บ้านสําโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ ซึ%งมีนํ Hาป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ไหลเอ่อเข้าไปท่วม
สนามกีฬาและอาคารเรียน ระดบันํ Hาท่วมสงูประมาณ 60 เซนติเมตร ผู้บริหารและ คณะครู ได้ช่วยกันเก็บข้าวของ สื%อการ
เรียนการสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ Hนไปไว้บนชั Hน 2 ของอาคารเรียน ทําให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับผลกระทบ 
เพียงเล็กน้อย 
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 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  ขณะนี Hมีหลายอําเภอของ จ.ศรีสะเกษประกอบด้วย อ.ขุนหาญ   
อ.กันทรลักษ์ อ.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ และ อ.ภูสิงห์ รวมจํานวน 5 อําเภอ 6 ตําบล 8 หมู่บ้าน ชาวบ้านจํานวน 365 
ครัวเรือน ได้รับผลกระทบเสียหายจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที%พัดผ่านเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ทําให้มีนํ Hาท่วมฉับพลัน นํ Hาป่าไหลหลาก และถนนหลายสายถูกตัดขาด  บ้านเรือนชาวบ้านได้รับความ
เสียหายหลายหลงั  ตนได้สั%งการให้ นายบุญประสงค์  นวลสายย์ หวัหน้าสํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั
ศรีสะเกษ ได้ร่วมกับหน่วยงานที%เกี%ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวงศรีสะเกษที% 2  นายอําเภอและองค์การปกครองสว่นท้องถิ%น
ท้องที%เกิดเหตุนํ Hาท่วม ให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหานํ Hาท่วมอย่างเร่งด่วนที%สุด  โดยการเร่งขุดลอกคูคลองให้สามารถ
ระบายนํ Hาได้มากและเร็วขึ Hนกว่าเดิม ส่วนบริเวณนํ Hาท่วมถนนและบ้านเรือนที%หน้าปั Hม ปตท.กระบี% ต.หนองหญ้าลาด   
อ.กันทรลกัษ์  ให้เร่งจดัหาเครื%องจกัรและเครื%องสบูนํ Hาขนาดใหญ่มาดําเนินการสบูนํ Hาเพื%อระบายนํ Hาออกจากพื Hนที%นํ Hาท่วม
โดยด่วนที%สดุแล้ว 

 

 
 
นายบุญประสงค์  นวลสายย์ หน.สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  ตนได้เร่งดําเนินการ
แก้ไขปัญหานํ Hาท่วมตามที%นายวฒันา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ ได้สั%งการโดยด่วนแล้ว  โดยได้ประสานขอรับการสนบัสนุน
เครื%องสูบนํ Hาด้วยเครื%องยนต์ดีเซล  จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 13 อุบลราชธานี ทําการติดตั Hง 
เครื%องสบูนํ Hาเร่งระบายนํ Hาออกจากพื Hนที%นํ Hาท่วม จํานวน 2 จุด คือที% บริเวณหน้าปั Hมนํ Hามนั ปตท.กระบี% และที%บ้านประทาย 
หมู่ 3 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลกัษ์   เพื%อเร่งระบายนํ Hาลงไปสู่ลําห้วยตามาย อย่างเร่งด่วนต่อไปแล้ว 
 



 

 

ฉบับประจำวันท่ี…23…..เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชBา (..)บCาย หนBา จำนวน 2 แผCน 

 

โคราชนํา้มาตามนัดเริ่มท่วมใน10อําเภอ เตือนพืน้ที่เสี่ยงด้านล่างอ่างลํา

พระเพลิง-ลําเชียงไกร 
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ปภ.ลาํปาง สาขาเถิน เร่งติดตามสถานการณ์ฝนตกหนกัในพื;นที> พบประชาชน

ไดรั้บผลกระทบหลายหมู่บา้น 

นายกวีวัฒน์ สุขเกษม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง สาขาเถิน เปิดเผยว่า ได้เกิด

สถานการณ์ฝนตกหนักตั Iงแต่เวลา 04.00 น. ของวันทีM 22 กันยายน 2564 ในพื IนทีMอําเภอสบปราบ และอําเภอเถิน  

เป็นผลให้เกิดอุทกภัยในหลายพื IนทีM จากการสํารวจความเสียหายเบื Iองต้นพบว่าทีMอําเภอเถิน ในพื IนทีMตําบลแม่ปะ  

บ้านแม่ปะหลวง หมู่ทีM 1 นํ Iาท่วมบ้านเรือนประชาชน, บ้านแม่ปะดอย หมู่ทีM 7 บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ และ 

ในพื IนทีMตําบลแม่มอก บ้านแม่มอกใต้ หมู่ทีM 6 นํ Iาท่วมบ้านเรือน 

        สําหรับทีMอําเภอสบปราบ ในพื IนทีMตําบลนายาง บ้านดง หมู่ ทีM  2 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย, บ้านนายาง 

หมู่ทีM 5 บ้านเรือนได้รับผลกระทบ, บ้านแม่ยอง หมู่ทีM 9 คอสะพานชํารุดเสียหาย, บ้านนายางเหนือ หมู่ทีM 10 สะพานชํารุด

เสียหาย ในพื IนทีMตําบลแม่กัวะ บ้านวงัยาว หมู่ทีM 1 นํ Iาท่วมบ้านเรือนประชาชน, บ้านอ้อ หมู่ทีM 2 บ้านเรือนได้รับผลกระทบ

, บ้านปงกาพฒันา หมู่ทีM 6 บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ และในพื Iนตําบลสมยั บ้านเด่นนภา หมู่ทีM 13 พื IนทีMเกษตร

ได้รับผลกระทบ 

        หน่วยงานในพื IนทีMยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และสํารวจความเสียหาย เพืMอเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน  

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเฝ้าระวงัสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนืMอง 
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ปภ.พิมาย เตือน ปชช. เตรียมขนยา้ยสิ3งของขึ6นที3สูง 
เมื$อวันที$ 22 ก.ย. 64 ผู้สื$อข่าวรายงานว่า หลายพื >นที$ของจังหวัดนครราชสีมา กําลังประสบภัยพิบติันํ >าท่วม โดยเฉพาะ
บ้านเรือน สิ$งปลูกสร้าง และพื >นที$การเกษตรที$อยู่ใกล้กับลํานํ >าธรรมชาติ อย่างเช่นที$ตําบลสัมฤทธิQ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ปริมาณนํ >าในลํานํ >ามูลได้ล้นตลิ$ง ไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าวัดสินสมบูรณ์ ตําบลสัมฤทธิQ ระดับนํ >า
ท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร ทําให้รถเล็กสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ ชาวบ้าน
ต้องเดินลุยนํ >าเข้า-ออกภายในวัด 
 
นอกจากนี > ปริมาณนํ >าลํานํ >ามลูที$เพิ$มสงูขึ >นอย่างรวดเร็ว ได้เอ่อเข้าท่วมนาข้าว ซึ$งเป็นนาแปลงใหญใ่นตําบลสัมฤทธิQ 
ท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร ซึ$งจากภาพมุมสงูจะเห็นว่า ปริมาณนํ >าได้ไหลเข้าท่วมนาข้าวเป็นบริเวณกว้าง และ
คาดว่าจะขยายพื >นที$มากขึ >น เนื$องจากในช่วงนี >มีฝนตกหนักต่อเนื$อง ทําให้ปริมาณนํ >ามูลเพิ$มสูงทุกวัน 

เจ้าหน้าที$ศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอพิมาย ได้ประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านที$มีบ้านเรือนอยูต่ิดกับ 
ลํานํ >ามูล ให้เตรียมรับมือ ขนย้ายสิ$งของ เครื$องใช้ต่างๆ ภายในบ้านขึ >นที$สูง ซึ$งฝนที$ตกต่อเนื$อง อาจจะทําให้ปริมาณนํ >า
ล้นตลิ$งมากขึ >น เสี$ยงล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 
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จากเหตุการณ์สะพานขาดบา้นตุงลอย อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ขณะนีA

สามารถสัญจรไดต้ามปกติแลว้	

 
วันที& 22 กันยายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ&นด้านการจดัการสาธารณภยัดีเด่น ระดบัศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัระดบัเขต  

        ที&ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสํานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงราย นําหน่วยงาน อปท.ของจงัหวดัเชียงรายที&ได้รับการประกวดให้เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ&นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต ตามที& 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้ดําเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นด้านการจัดการสาธารณภยั

ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาลตําบล ประเภท

เทศบาลเมือง และประเภทเทศบาลนคร เมืองพัทยา และกําหนดขั Wนตอนการประกวดเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ

จงัหวดั ระดบัเขต ระดบัภาค และระดบัประเทศ 

        จงัหวดัเชียงรายมีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ&นที&สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบล

เวียง อําเภอเชียงของ ประเภทเทศบาลตําบล และเทศบาลนครเชียงราย ประเภทเทศบาลนครเมืองพัทยา ซึ&งทั Wง 2 แห่ง

ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลตําบลเวียง อ.เชียงของ ได้รับรางวัลละ 10,000 บาท  

พร้อมประกาศเกียรติคณุ 
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วันที่: พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 16

หัวข้อข่าว: เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา29กย.-2ตค.น้ำสูง1ม.
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ปภ.จ.นครสวรรค ์เปิดโครงการนาํร่องการติดตามเฝ้าระวงัและเตรียมความพร้อม

รับอุทกภยัในพืDนทีEนาํร่องเทศบาลตาํบลลาดยาว	

 
 
วันที& 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ที&เทศบาลตําบลลาดยาว สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

นครสวรรค์ ได้จดัทําโครงการนําร่อง การติดตามเฝ้าระวงัและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภยัในพื Sนที& โดยมี ฝ่ายปกครอง

อําเภอลาดยาว ผู้ นําชุมชนและท้องถิ&น เข้าร่วมการประชุมและให้ข้อมูลนายสุภาพ ศักดิYสจจา นายกเทศบาลตําบล

ลาดยาว เป็นประธานเปิดโครงการ 

        นางสาวสชุารัตน์ บํารุง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

นครสวรรค์ เปิดเผยว่า โครงการนี Sกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จดัทําเพื&อเตรียมจดัหาอุปกรณ์ติดตั Sงเฝ้าระวงัระดบั

นํ Sาในลํานํ Sาสายหลกั- สายรอง ที&มีผลกระทบต่อการเกิดอทุกภยัในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ และให้ทราบถึงระดบั

นํ Sาที&อาจเกิดอุทกภัยในพื Sนที& และสามารถแจ้งเตือนภัยต่อประชาชนในพื Sนที&ได้ ดังนั Sนสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภยัจังหวดันครสวรรค์ ได้คัดเลือกพื Sนที&เสี&ยงต่อการเกิดอุทกภัย จํานวน 6 อําเภอ คือ อําเภอชุมแสง โกรกพระ  

แม่งวงก์ บรรพตพิสยั ลาดยาว และเมืองนครสวรรค์ เพื&อติดตั Sงอุปกรณ์ติดตามเฝ้าระวงัระดบันํ Sาดงักล่าวขึ Sน โดยหลงัจาก

นี Sจะนําข้อมูลทั Sง 6 อําเภอ ส่งให้กับทางส่วนกลางพิจารณาอีกครั Sงหนึ&ง ทั Sงนี S จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดนําร่องรุ่น

ที& 2 ซึ&งมีทั Sงหมด 9 จงัหวดั และเป็นพื Sนที&ที&เสี&ยงต่อการเกิดอุทกภยัในช่วงฤดฝูนทั Sงหมด 
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สาํรวจอ่างเก็บนํ/าห้วยท่าเคยหลงัฝนตกต่อเนื:องทาํให้นํ/าสูง 90%	เพื:อเตรียมพร้อมวางแผนรับมือ
นํ/าท่วม	
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ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงราย มอบรางวลัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิAนดา้นการจดัการสาธารณภยัดีเด่น ระดบัศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัระดบัเขต	

 
วันที& 22 กันยายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ&นด้านการจดัการสาธารณภยัดีเด่น ระดบัศนูย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัระดบัเขต  

        ที&ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสํานักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงราย นําหน่วยงาน อปท.ของจงัหวดัเชียงรายที&ได้รับการประกวดให้เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ&นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต ตามที& 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัได้ดําเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นด้านการจัดการสาธารณภยั

ดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาลตําบล ประเภท

เทศบาลเมือง และประเภทเทศบาลนคร เมืองพัทยา และกําหนดขั Wนตอนการประกวดเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ

จงัหวดั ระดบัเขต ระดบัภาค และระดบัประเทศ 

        จงัหวดัเชียงรายมีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ&นที&สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบล

เวียง อําเภอเชียงของ ประเภทเทศบาลตําบล และเทศบาลนครเชียงราย ประเภทเทศบาลนครเมืองพัทยา ซึ&งทั Wง 2 แห่ง

ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลตําบลเวียง อ.เชียงของ ได้รับรางวัลละ 10,000 บาท  

พร้อมประกาศเกียรติคณุ 
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22 ก.ย.64 - ว่าที.ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงใหม่ เปิดเผยว่า

 เจ้าหน้าที.ฝ่ายป้องกันฯ (ชุดเผชิญเหตุ) สํานักงานปภ.เชียงใหม่ ลงพื Tนที.ภายหลงัได้รับแจ้งว่า มีนักปั.นจักรยานได้ปั.นรถ

และเสียหลกัรถแหกโค้งพุ่งชนรั Tวกั Tนริมถนนด้านหน้าทางเข้าโป่งแยงจงัเกิ Tลคลอสเตอร์ แอนด์ ซิปไลน์ & จงัเกิ Tล เดอ คาเฟ่ 

หมู่ที. 2 ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ก่อนจะตกลงไปในเหวลึกกว่า 30 เมตร เสียชีวิต 

ทั Tงนี T เจ้าหน้าที.กู้ภยัและเจ้าหน้าที.สํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงใหม่ ใช้เวลากว่า 3 ชั.วโมง จึงนํา

ร่างของผู้ เสียชีวิตขึ Tนมาได้ เนื.องจากเป็นเหวลึก ทราบชื.อคือ นายกฤตสพุรรณ์ ขนัไชย อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที. 73/1 หมู่ที. 

2 ตําบลขี Tเหล็ก อําเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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วันนี & (22 ก.ย.64) ที0บริเวณด้านหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ป้องกัน 

ส่ ว น บุ ค ค ล  ใ ห้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ศิ ริ ก ร ณ์ เ ชี ย ง ร า ย บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย  เ พื0 อ นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด เ จ้ า ห น้ า ที0

ทีม SCOT (Special COVID-19 Operation) ในการช่วยเคลื0อนย้ายผู้ป่วยโควิดที0เดินทางไปกลับสถานที0กักกันโดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย 

         นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที0ได้มี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื &อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั0วทั &งประเทศรวมถึง

จงัหวดัเชียงราย ซึ0งได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าวมีการบูรณาการการทํางาน

ร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั &ง นี & จังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือจากมูลนิธิสาธารณ

กุศล โดยเฉพาะอย่างยิ0งมลูนิธิศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภยัในการจดัเจ้าหน้าที0ทีม SCOT ช่วยเคลื0อนย้ายผู้ ป่วย

โควิดที0เดินทางไปกลบัสถานที0กักกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

        จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวดัเชียงรายจึงได้อนุมัติให้จดัซื &ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและ

มอบหมายให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจัดสรรให้กับทีม SCOT ดังกล่าว ซึ0งประกอบด้วย ชุด Coverall  

ทางการแพทย์ จํานวน 2,000 ชุด แอลกอฮอล์ ทําความสะอาดพื &นผิวทางการแพทย์ จํานวน 100 แกลลอน  

ถุ ง มื อ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  จํ า น ว น  200 ก ล่ อ ง  ห น้ า ก า ก  N95 

 ทางการแพทย์ จํานวน 500 ชิ &น Face Shield จํานวน 2,000 ชิ &น ชุด CPE กาวน์ จํานวน 3,000 ชุด รองเท้าบูททางการ

แพทย์ จํานวน 200 คู่ และ Leg Cover จํานวน 2,000 คู่ รวมทั &งสิ &น 8 รายการ มีมูลค่ารวม 1,086,500 บาท โดยได้มอบ

ให้กับนายโชติศิริ ดารายน มูลนิธิศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เพื0อนําไปสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและ

ควบคมุโรคโควิด-19 ในพื &นที0จงัหวดัเชียงรายต่อไป 
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