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ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 17 จังหวัด ยังมีท่วมขังบางพื<นที= เร่ งช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย
เมื$อเวลา 09.00 น. วันที$ 22 ก.ย.64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในช่วงวันที$ 16-22 ก.ย. 64
เกิดอุทกภัยใน 17 จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ ลําปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา
ศรี สะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ ว จันทบุรี พระนครศรี อยุธยา ราชบุรี และนครศรี ธรรมราช รวม 53 อําเภอ 138 ตําบล 597
หมู่บ้า น 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้ รั บ ผลกระทบ 16,283 ครั ว เรื อ นสถานการณ์ คลี$ คลายแล้ ว 12 จัง หวัด ยัง คงมี
สถานการณ์ 5 จัง หวัด ซึ$ ง ปภ.ได้ ร่ ว มกั บ จัง หวัดและหน่ วยงานที$ เ กี$ ยวข้ องลงพื นa ที$ สํา รวจความเสี ยหายและให้ การ
ช่วยเหลือประชาชนต่อไป
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)
รายงาน จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ ที$พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพืนa ที$ตงั a แต่วันที$ 16 ก.ย. 64 –
ปั จจุบนั
ส่งผลให้ เกิดนํ aาท่วมฉับพลัน นํ aาป่ าไหลหลาก ในพื aนที$ 17 จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ ลําปาง ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์
พิจิตร กําแพงเพชร ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา ศรี สะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ ว จันทบุรี พระนครศรี อยุธยา ราชบุรี และ
นครศรี ธรรมราช รวม 53 อําเภอ 138 ตําบล 597 หมู่บ้าน 5 เขตเทศบาล ประชาชนได้ รับผลกระทบ 16,283 ครัวเรื อน

-2–
ปั จจุบนั สถานการณ์คลี$คลายแล้ ว 12 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด ดังนี a
– พิจิตร ปั จจุบนั ยังคงมีนํ aาท่วมขังในพื aนที$ 7 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอสากเหล็ก อําเภอบึงนาราง อําเภอโพธิg
ประทับช้ าง อําเภอวชิรบารมี อําเภอโพทะเล และอําเภอสามง่าม ซึ$งเป็ นพื aนที$ล่มุ ตํ$าการเกษตร อยู่ระหว่างการเร่งระบาย
นํ aา
– ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักและลํานํ aาชีเอ่อเข้ าท่วมในพืนa ที$ 5 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอหนองบัวระเหว อําเภอจัตรุ ัส อําเภอเมือง
ชัยภูมิ อําเนินสง่า และอําเภอบ้ านเขว้ า ปั จจุบนั ยังคงมีนํ aาท่วมขังในพื aนที$ล่มุ ตํ$า อยู่ระหว่างการเร่งระบายนํ aา
– นครราชสีมา เกิดฝนตกหนักนํ aาล้ นอ่างเก็บนําa เข้ าท่วมในพืนa ที$ 5 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอด่านขุนทด อําเภอสูงเนิน อําเภอ
โนนสูง อําเภอโชคชัย และอําเภอเมืองนครราชสีมา ปั จจุบันยังคงมีนําa ท่วมขังในพืนa ที$ 4 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอด่านขุนทด
อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนสูง และอําเภอเมืองนครราชสีมา ปั จจุบันอยู่ระหว่างการเร่ งระบายนําa ที$ไหลมาจากอ่างเก็บนํ aา
ลําเชียงไกร
-สระแก้ ว เกิดฝนตกหนักนํ aาท่วมในพื aนที$ 3 อําเภอ ได้ แก่ อําเภอตาพระยา อําเภออรัญประเทศ และอําเภอเมืองสระแก้ ว
ปั จจุบนั ยังคงมีท่วมขังในพื aนที$อําเภอเมืองสระแก้ ว สาเหตุจากคลองพระสทึงล้ นตลิ$ง
– พระนครศรี อยุธยา เกิดนําa เจ้ าพระยาเอ่อล้ นตลิ$งเข้ าท่วมในพื aนที$ 3 อําเภอได้ แก่ อําเภอผักไห่ อําเภอเสนา และอําเภอ
บางบาล ปั จจุบนั มีนํ aาท่วมขังในพื aนที$ล่มุ ตํ$าแม่นํ aาเจ้ าพระยา แม่นํ aาน้ อย และคลองโผงเผงซึ$งอยู่นอกคันกั aนนํ aา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ$นและหน่วยงานที$เกี$ยวข้ องเร่ ง
ให้ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย โดยสํ า รวจและประเมิ น ความเสี ย หาย เพื$ อ ดํ า เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ฯ
สําหรับประชาชนสามารถแจ้ งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้ งเหตุ 1784” โดยเพิ$มเพื$อน Line
ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชัว$ โมง

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
(www.banmuang.co.th) (www.mgronline.com) (www.ulasg.com/)

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

ศรีสะเกษอ่วม! นํา้ ท่วมหนัก 5 อําเภอจมใต้นาํ ้ พ่อเมืองสัง่ ปภ.เร่งสูบนํา้
ระบาย

เมื%อวันที% 22 ก.ย.64 ผู้สื%อข่าวรายงานว่า ที%บริ เวณถนนสาย อ.กันทรลักษ์ –จ.ศรี สะเกษ หน้ าปั มH นําH มัน ปตท.
กระบี% ต.หนองหญ้ าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรี สะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรี สะเกษ พร้ อมด้ วย นายบุญประสงค์
นวลสายย์ หน.สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรี สะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอําเภอกันทร
ลักษ์ และหัวหน้ าส่ว นราชการที%เ กี% ยวข้ อง ได้ เ ดิ น ทางไปตรวจสภาพบริ เ วณที% เกิ ดนํ าH ท่ ว มถนนระดับนํ าH ท่ว มสูงกว่า
60 เซนติเมตร เป็ นระยะทางยาวประมาณ 800 เมตร ส่งผลให้ รถราทุกชนิดสัญจรไปมาด้ วยความยากลําบาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ%งรถขนาดเล็กไม่สามารถที%จะวิ%งผ่านนําH ท่วมไปได้ รถจักรยานยนต์หลายคันต้ องจอดเครื% องยนต์ดบั กลางสายนํ Hา
ที%ท่วมสูง อีกทังH กระแสนําH ยังได้ ไหลเอ่อเข้ าไปท่วมบ้ านเรื อนของชาวบ้ านหลายหลังที%อยู่รอบบริ เวณนี H ชาวบ้ านต้ องเร่ง
ระดมกั น เก็บ ข้ าวของมี ค่าและสัตว์ เลียH งนํา ขึนH ไปอยู่ บริ เวณที% สูง ชาวบ้ านหลายครอบครัว ไม่ สามารถเก็บ ของได้ ทัน
เนื%องจากระดับนําH ท่วมสูงเร็ วมาก ทําให้ อุปกรณ์ เครื% องใช้ ไฟฟ้าและเครื% องใช้ ในบ้ านหลายอย่างได้ รับความเสี ยหาย
จํานวนหนึ%ง
ผู้ สื% อ ข่ า วรายงานต่ อไปว่ า ก่ อ นหน้ า นี H นายวัฒ นา พุ ฒิ ช าติ ผวจ.ศรี ส ะเกษ พร้ อมด้ วย นายบุ ญประสงค์
นวลสายย์ หน.สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรี สะเกษ ได้ เดินทางไปตรวจสอบสภาพนํ Hาท่วมที%โรงเรี ยน
บ้ านสําโรงเกียรติ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ ซึ%งมีนําH ป่ าจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ ไหลเอ่อเข้ าไปท่วม
สนามกีฬาและอาคารเรี ยน ระดับนํ Hาท่วมสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ผู้บริ หารและ คณะครู ได้ ช่วยกันเก็บข้ าวของ สื%อการ
เรี ยนการสอน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ขึนH ไปไว้ บนชันH 2 ของอาคารเรี ยน ทําให้ ทรัพย์สินของทางราชการได้ รับผลกระทบ
เพียงเล็กน้ อย
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นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรี สะเกษ กล่าวว่า ขณะนีมH ีหลายอําเภอของ จ.ศรี สะเกษประกอบด้ วย อ.ขุนหาญ
อ.กั น ทรลักษ์ อ.กั น ทรารมย์ อ.ขุ ขัน ธ์ และ อ.ภู สิ ง ห์ รวมจํ า นวน 5 อํ า เภอ 6 ตํ า บล 8 หมู่บ้า น ชาวบ้ า นจํ า นวน 365
ครัวเรื อน ได้ รับผลกระทบเสียหายจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที%พัดผ่านเข้ าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ทํ า ให้ มีนําH ท่ว มฉับพลัน นํ าH ป่ าไหลหลาก และถนนหลายสายถู กตัดขาด บ้ า นเรื อนชาวบ้ านได้ รับความ
เสียหายหลายหลัง ตนได้ สงั% การให้ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศรี สะเกษ ได้ ร่วมกับหน่วยงานที%เกี%ยวข้ อง เช่น แขวงทางหลวงศรี สะเกษที% 2 นายอําเภอและองค์การปกครองส่วนท้ องถิน%
ท้ องที%เกิดเหตุนําH ท่วม ให้ เร่ งดําเนินการแก้ ไขปั ญหานําH ท่วมอย่างเร่ งด่วนที%สุด โดยการเร่ งขุดลอกคูคลองให้ สามารถ
ระบายนําH ได้ มากและเร็ วขึนH กว่าเดิม ส่วนบริ เวณนําH ท่วมถนนและบ้ านเรื อนที%หน้ าปั มH ปตท.กระบี% ต.หนองหญ้ าลาด
อ.กันทรลักษ์ ให้ เร่งจัดหาเครื% องจักรและเครื% องสูบนํ Hาขนาดใหญ่มาดําเนินการสูบนํ Hาเพื%อระบายนํ Hาออกจากพื Hนที%นําH ท่ว ม
โดยด่วนที%สดุ แล้ ว

นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หน.สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรี สะเกษ กล่าวว่า ตนได้ เร่ งดําเนินการ
แก้ ไขปั ญหานํ Hาท่วมตามที%นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรี สะเกษ ได้ สงั% การโดยด่วนแล้ ว โดยได้ ประสานขอรับการสนับสนุน
เครื% อ งสูบ นํ าH ด้ ว ยเครื% อ งยนต์ ดีเ ซล จากศูน ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุ บลราชธานี ทํ า การติ ดตั งH
เครื% องสูบนํ Hาเร่งระบายนํ Hาออกจากพื Hนที%นํ Hาท่วม จํานวน 2 จุด คือที% บริ เวณหน้ าปั มH นํ Hามัน ปตท.กระบี% และที%บ้านประทาย
หมู่ 3 ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ เพื%อเร่งระบายนํ Hาลงไปสู่ลําห้ วยตามาย อย่างเร่งด่วนต่อไปแล้ ว
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โคราชนํา้ มาตามนัดเริ่มท่วมใน10อําเภอ เตือนพืน้ ที่เสี่ยงด้านล่างอ่างลํา
พระเพลิง-ลําเชี ยงไกร
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ปภ.ลําปาง สาขาเถิน เร่ งติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื;นที> พบประชาชน
ได้รับผลกระทบหลายหมู่บา้ น
นายกวีวัฒน์ สุขเกษม หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดลํา ปาง สาขาเถิน เปิ ดเผยว่า ได้ เกิ ด
สถานการณ์ ฝ นตกหนักตังI แต่ เ วลา 04.00 น. ของวัน ทีM 22 กั น ยายน 2564 ในพื นI ทีM อํ า เภอสบปราบ และอํ า เภอเถิ น
เป็ น ผลให้ เกิ ดอุท กภัยในหลายพื นI ทีM จากการสํ า รวจความเสียหายเบื อI งต้ นพบว่า ทีMอํ าเภอเถิ น ในพื นI ทีM ตํา บลแม่ ป ะ
บ้ านแม่ปะหลวง หมู่ทีM 1 นําI ท่วมบ้ านเรื อนประชาชน, บ้ านแม่ปะดอย หมู่ทีM 7 บ้ านเรื อนประชาชนได้ รับผลกระทบ และ
ในพื IนทีMตําบลแม่มอก บ้ านแม่มอกใต้ หมู่ทีM 6 นํ Iาท่วมบ้ านเรื อน
สํ า หรั บ ทีM อํ า เภอสบปราบ ในพื นI ทีM ตํ า บลนายาง บ้ า นดง หมู่ ทีM 2 บ้ า นเรื อ นได้ รั บ ความเสี ย หาย, บ้ า นนายาง
หมู่ทีM 5 บ้ านเรื อนได้ รับผลกระทบ, บ้ านแม่ยอง หมู่ทีM 9 คอสะพานชํารุดเสียหาย, บ้ านนายางเหนือ หมู่ทีM 10 สะพานชํารุด
เสียหาย ในพื IนทีMตําบลแม่กวั ะ บ้ านวังยาว หมู่ทีM 1 นํ Iาท่วมบ้ านเรื อนประชาชน, บ้ านอ้ อ หมู่ทีM 2 บ้ านเรื อนได้ รับผลกระทบ
, บ้ านปงกาพัฒนา หมู่ทีM 6 บ้ านเรื อนประชาชนได้ รับผลกระทบ และในพื Iนตําบลสมัย บ้ านเด่นนภา หมู่ทีM 13 พื IนทีMเกษตร
ได้ รับผลกระทบ
หน่ ว ยงานในพื นI ทีM ยัง คงเฝ้ า ระวัง สถานการณ์ แ ละสํา รวจความเสี ยหาย เพืM อ เร่ ง ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
อย่างไรก็ตาม ขอให้ ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนืMอง
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ปภ.พิมาย เตือน ปชช. เตรี ยมขนย้ายสิ3 งของขึ6นที3สูง

เมื$อวันที$ 22 ก.ย. 64 ผู้สื$อข่าวรายงานว่า หลายพืน> ที$ของจังหวัดนครราชสีมา กําลังประสบภัยพิบตั ินํ >าท่วม โดยเฉพาะ
บ้ านเรื อน สิ$งปลูกสร้ าง และพืน> ที$การเกษตรที$อยู่ใกล้ กับลํานํ >าธรรมชาติ อย่างเช่นที$ตําบลสัมฤทธิQ อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ปริ มาณนํ >าในลํานํ >ามูลได้ ล้นตลิ$ง ไหลเข้ าท่วมถนนทางเข้ าวัดสินสมบูรณ์ ตําบลสัมฤทธิQ ระดับนํ >า
ท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร เป็ นระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร ทําให้ รถเล็กสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ ชาวบ้ าน
ต้ องเดินลุยนํ >าเข้ า-ออกภายในวัด
นอกจากนี > ปริ มาณนํ >าลํานํ >ามูลที$เพิ$มสูงขึ >นอย่างรวดเร็ ว ได้ เ อ่อเข้ าท่วมนาข้ าว ซึ$ง เป็ นนาแปลงใหญ่ในตําบลสัมฤทธิQ
ท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร ซึ$งจากภาพมุมสูงจะเห็นว่า ปริ มาณนํ >าได้ ไหลเข้ าท่วมนาข้ าวเป็ นบริ เวณกว้ าง และ
คาดว่าจะขยายพืน> ที$มากขึน> เนื$องจากในช่วงนีม> ีฝนตกหนักต่อเนื$อง ทําให้ ปริ มาณนํ >ามูลเพิ$มสูงทุกวัน
เจ้ า หน้ า ที $ศนู ย์ป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยอํา เภอพิมาย ได้ ป ระกาศแจ้ ง เตือ นชาวบ้ า นที$มีบ้ า นเรื อ นอยูต่ ิดกับ
ลํานํ >ามูล ให้ เตรี ยมรับมือ ขนย้ ายสิ$งของ เครื$ องใช้ ต่างๆ ภายในบ้ านขึน> ที$สูง ซึ$งฝนที$ตกต่อเนื$อง อาจจะทําให้ ปริ มาณนํ >า
ล้ นตลิ$งมากขึน> เสี$ยงล้ นไหลเข้ าท่วมบ้ านเรื อนได้ รับความเสียหาย
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จากเหตุการณ์สะพานขาดบ้านตุงลอย อําเภออมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนีA
สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว

วัน ที& 22 กั น ยายน 2564 นายประจญ ปรั ช ญ์ ส กุล ผู้ ว่ า ราชการจังหวัดเชียงราย เป็ น ประธานในพิ ธีมอบรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ&นด้ านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต
ที&ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายอารุ ณ ปิ นตา หัวหน้ าสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นําหน่วยงาน อปท.ของจังหวัดเชียงรายที&ได้ รับการประกวดให้ เป็ นองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ& นด้ า นการจัดการสาธารณภัยดี เ ด่ น ระดับ ศูน ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัยระดับ เขต ตามที&
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ ดําเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ&นด้ านการจัดการสาธารณภัย
ดีเด่น ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งการประกวดออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ประเภทเทศบาลตําบล ประเภท
เทศบาลเมื อ ง และประเภทเทศบาลนคร เมื อ งพั ท ยา และกํ า หนดขันW ตอนการประกวดเป็ น 4 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ
จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ
จังหวัดเชียงรายมีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ&นที&สนใจส่งผลงานเข้ าร่วมประกวดโครงการ 2 แห่ง ได้ แก่ เทศบาลตําบล
เวียง อําเภอเชียงของ ประเภทเทศบาลตําบล และเทศบาลนครเชียงราย ประเภทเทศบาลนครเมืองพัทยา ซึ&งทังW 2 แห่ง
ได้ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ&นด้ านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต จํ า นวน 2 แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบาลนครเชี ยงราย และเทศบาลตํ า บลเวี ยง อ.เชี ยงของ ได้ รั บ รางวัล ละ 10,000 บาท
พร้ อมประกาศเกียรติคณ
ุ

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15901
หน้า: 1(ซ้าย), 16
Col.Inch: 91.42 Ad Value: 141,701
PRValue (x3): 425,103
หัวข้อข่าว: เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา29กย.-2ตค.น้ำสูง1ม.

รหัสข่าว: C-210923020006(23 ก.ย. 64/05:01)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2
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Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15901
หน้า: 1(ซ้าย), 16
Col.Inch: 91.42 Ad Value: 141,701
PRValue (x3): 425,103
หัวข้อข่าว: เตือนลุ่มน้ำเจ้าพระยา29กย.-2ตค.น้ำสูง1ม.

รหัสข่าว: C-210923020006(23 ก.ย. 64/05:01)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2
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ปภ.จ.นครสวรรค์ เปิ ดโครงการนําร่ องการติดตามเฝ้าระวังและเตรี ยมความพร้อม
รับอุทกภัยในพืDนทีEนาํ ร่ องเทศบาลตําบลลาดยาว

วัน ที& 22 กั น ยายน 2564 เวลา 09.30 น. ที& เ ทศบาลตํ าบลลาดยาว สํ า นักงานป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ จดั ทําโครงการนําร่อง การติดตามเฝ้าระวังและเตรี ยมความพร้ อมรับมืออุทกภัยในพื Sนที& โดยมี ฝ่ ายปกครอง
อํ า เภอลาดยาว ผู้ นํ า ชุ มชนและท้ องถิ&น เข้ า ร่ วมการประชุมและให้ ข้อมูลนายสุภาพ ศักดิY ส จจา นายกเทศบาลตําบล
ลาดยาว เป็ นประธานเปิ ดโครงการ
นางสาวสุชารัตน์ บํารุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครสวรรค์ เปิ ดเผยว่า โครงการนี Sกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทําเพื&อเตรี ยมจัดหาอุปกรณ์ติดตังเฝ้
S าระวังระดับ
นํ Sาในลํานํ Sาสายหลัก- สายรอง ที&มีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัยในเขตชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ และให้ ทราบถึงระดับ
นํ าS ที& อ าจเกิ ดอุ ทกภัยในพืนS ที& และสามารถแจ้ งเตื อนภัยต่ อประชาชนในพื นS ที& ได้ ดัง นันS สํานักงานป้ องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้ คัดเลือกพืนS ที&เสี&ยงต่อการเกิดอุทกภัย จํานวน 6 อําเภอ คือ อําเภอชุมแสง โกรกพระ
แม่งวงก์ บรรพตพิสยั ลาดยาว และเมืองนครสวรรค์ เพื&อติดตังอุ
S ปกรณ์ติดตามเฝ้าระวังระดับนํ Sาดังกล่าวขึ Sน โดยหลังจาก
นีจS ะนําข้ อมูลทังS 6 อําเภอ ส่งให้ กับทางส่วนกลางพิจารณาอีกครังS หนึ&ง ทังS นี S จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นจังหวัดนําร่ องรุ่ น
ที& 2 ซึ&งมีทงหมด
ัS
9 จังหวัด และเป็ นพื Sนที&ที&เสี&ยงต่อการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนทังหมด
S
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สํารวจอ่างเก็บนํ/าห้วยท่าเคยหลังฝนตกต่อเนื:องทําให้น/ าํ สูง 90% เพื:อเตรี ยมพร้อมวางแผนรับมือ
นํ/าท่วม
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิAนด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยระดับเขต

วัน ที& 22 กั น ยายน 2564 นายประจญ ปรั ช ญ์ ส กุล ผู้ ว่ า ราชการจังหวัดเชียงราย เป็ น ประธานในพิ ธีมอบรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ&นด้ านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขต
ที&ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายอารุ ณ ปิ นตา หัวหน้ าสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นําหน่วยงาน อปท.ของจังหวัดเชียงรายที&ได้ รับการประกวดให้ เป็ นองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ& นด้ า นการจัดการสาธารณภัยดี เ ด่ น ระดับ ศูน ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัยระดับ เขต ตามที&
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ ดําเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ&นด้ านการจัดการสาธารณภัย
ดีเด่น ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งการประกวดออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ประเภทเทศบาลตําบล ประเภท
เทศบาลเมื อ ง และประเภทเทศบาลนคร เมื อ งพั ท ยา และกํ า หนดขันW ตอนการประกวดเป็ น 4 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ
จังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ
จังหวัดเชียงรายมีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ&นที&สนใจส่งผลงานเข้ าร่วมประกวดโครงการ 2 แห่ง ได้ แก่ เทศบาลตําบล
เวียง อําเภอเชียงของ ประเภทเทศบาลตําบล และเทศบาลนครเชียงราย ประเภทเทศบาลนครเมืองพัทยา ซึ&งทังW 2 แห่ง
ได้ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ&นด้ านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต จํ า นวน 2 แห่ ง ได้ แ ก่ เทศบาลนครเชี ยงราย และเทศบาลตํ า บลเวี ยง อ.เชี ยงของ ได้ รั บ รางวัล ละ 10,000 บาท
พร้ อมประกาศเกียรติคณ
ุ
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22 ก.ย.64 - ว่าที.ร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิ ตวิกรานต์ หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิ ดเผยว่า
เจ้ าหน้ าที.ฝ่ายป้องกันฯ (ชุดเผชิญเหตุ) สํานักงานปภ.เชียงใหม่ ลงพืนT ที.ภายหลังได้ รับแจ้ งว่า มีนักปั. นจักรยานได้ ปั.นรถ
และเสียหลักรถแหกโค้ งพุ่งชนรัวT กั Tนริ มถนนด้ านหน้ าทางเข้ าโป่ งแยงจังเกิ Tลคลอสเตอร์ แอนด์ ซิปไลน์ & จังเกิ Tล เดอ คาเฟ่
หมู่ที. 2 ตําบลโป่ งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะตกลงไปในเหวลึกกว่า 30 เมตร เสียชีวิต
ทังนี
T T เจ้ าหน้ าที.ก้ ภู ยั และเจ้ าหน้ าที.สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ เวลากว่า 3 ชัว. โมง จึงนํา
ร่างของผู้เสียชีวิตขึ Tนมาได้ เนื.องจากเป็ นเหวลึก ทราบชื.อคือ นายกฤตสุพรรณ์ ขันไชย อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที. 73/1 หมู่ที.
2 ตําบลขี Tเหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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วันนี & (22 ก.ย.64) ที0บริ เวณด้ านหน้ าอาคาร ศาลากลางจังหวัดจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์ สกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติ ดต่อ จังหวัดเชียงราย เป็ นประธานในการมอบอุปกรณ์ ป้ อ งกั น
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) ในการช่วยเคลื0อนย้ ายผู้ป่วยโควิดที0เดินทางไปกลับสถานที0กักกันโดยไม่มี
ค่าใช้ จ่าย
นายอารุ ณ ปิ น ตา หั ว หน้ า สํ า นัก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย จัง หวั ดเชี ย งราย กล่ า วว่ า ตามที0 ไ ด้ มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื &อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทัว0 ทังประเทศรวมถึ
&
ง
จังหวัดเชียงราย ซึ0งได้ รับผลกระทบเช่นกัน โดยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีการบูรณาการการทํางาน
ร่ ว มกั น ของทุ ก ภาคส่ ว น ทั ง& นี & จั ง หวั ด เชี ย งรายได้ รั บ การสนั บ สนุ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จากมู ล นิ ธิ ส าธารณ
กุศล โดยเฉพาะอย่างยิ0งมูลนิธิศิริกรณ์ เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยในการจัดเจ้ าหน้ าที0ทีม SCOT ช่วยเคลื0อนย้ ายผู้ป่วย
โควิดที0เดินทางไปกลับสถานที0กักกันโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด
จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายจึงได้ อนุมัติให้ จดั ซือ& อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและ
มอบหมายให้ สํานักงานสาธารณสุขจัง หวัดเชี ยงรายจัดสรรให้ กับ ทีม SCOT ดัง กล่ า ว ซึ0 ง ประกอบด้ วย ชุ ด Coverall
ทางการแพทย์ จํ า นวน 2,000 ชุ ด แอลกอฮอล์ ทํ า ความสะอาดพื น& ผิ ว ทางการแพทย์ จํ า นวน 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 ชิน& Face Shield จํานวน 2,000 ชิน& ชุด CPE กาวน์ จํานวน 3,000 ชุด รองเท้ าบูททางการ
แพทย์ จํานวน 200 คู่ และ Leg Cover จํานวน 2,000 คู่ รวมทัง& สิน& 8 รายการ มีมูลค่ารวม 1,086,500 บาท โดยได้ มอบ
ให้ กับนายโชติศิริ ดารายน มูลนิธิศิริกรณ์ เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เพื0อนําไปสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 ในพื &นที0จงั หวัดเชียงรายต่อไป
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