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ปภ.โคราช ลงพื,นที0เร่ งติดตั,งเครื0 องสู บนํ,าหลายจุด เตรียมรับมือพายุ

วัน ที' 3 สิ ง หาคม 2564 นายกฤษฎิ9 พู น เกษม หัว หน้ า สํ า งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณะภัยจัง หวัดนครราชสีมา
และเจ้ าหน้ าที' ป้ อ งกั น บรรเหาสาธารณัภัยเขต 5 ลงพื นO ที' ในหลายจุดรอบนอกตัวเมือ งโคราชเพื'อติ ดตังO เครื' องสูบนําO
ขนาดหน้ า 20นิวO และขุดลอกต้ นก้ านธูปและวัชพืช ต้ นไม้ ต่างที'ขวางทางเดินของนํ Oาในพื Oนที'ตําบลบ้ านเกาะ และตําบล
ตลาด อําเภอเมือง นครราชสีมา เพื'อขุดลอกทางระบายนําO จากถนนสุรนารายณ์ จุดหน้ าบรรเทาสาธารณภัยซึ'งมีฝนตก
ทุกครังO นํ Oาจะเอ่อล้ นท่วมถนนตลอด ซึ'งจาการขุดลอกวันนี Oจะทําให้ นํ Oาระบายได้ ดีขึ Oน
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และจุดที'สาม เป็ นจุดที'รองรับนํ Oาจากมหาวิทยาลัย มทส ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์ มาออกตําบลหนองบัวศาลาบางส่วน และ
หมู่บ้านจามจุรีบางส่วนที'มีปัญหานํ Oาท่วมมาตลอด20ปี นํ Oาท่วมซํ Oาซาก โดยจะทําท่อบล๊ อกคอนเวิร์ดลอดใต้ ถนนสาย24
ราชสีมา – โชคชัย ผ่านที'สาธารณะมาลงใกล้ บึงหัวทะเล และใช้ เครื' องสูบนํ Oาขนาดหน้ า 20 นิ Oว 2 เครื' องมาลงที'บึงหัวทะเล
และระบายมาลงลอดข้ ามทางรถไฟหัวทะเลมาลงที'ฝายกันผม ลงลํามูลต่อไป
โดยหัวหน้ าปภ. กล่าวว่า หากมีฝนพายุตกลงมา เราสามารถที'จะรับมือได้ เพราะแต่ระจุดติดตังO เครื' องสูบนํ Oา
ขนาดใหญ่ไว้ รองรับ ในที'เป็ นจุดเสี'ยงที'นํ Oาเคยท่วมมาตลอด
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ขอนแก่นเร่ งนําเครื. องผลักดันนํ3าประสิทธิภาพสู งติดตั3งในเขตเมือง

ขอนแก่นเร่ งนําเครื. องผลักดันนํ3าประสิทธิภาพสู ง 6 เครื. องติดตั3งในเขตเมือง หวังช่ วยเร่ งระบายนํ3าหากมีฝนตกหนักในพื3นที.พร้ อมเร่ งขุดลอกผัก
วัชพืชที.ขวางเส้ นทางนํา3 ให้ นํ3าจากเมืองระบายสู่ แม่นํ3าชีได้เร็วขึ3น
เมื$อเวลา 09.30 น. วันที$ 3 มิ.ย.2563 นายสมบัติ มีลกั ษณะสม ผูอ้ าํ นวยการโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมพงษ์
เข็มเหล็ก หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ลงพืKนที$ตรวจเยี$ยมการทํางานขุดลอกเพื$อกําจัดวัชพืชห้วยพระคือ ต.
พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ$งเป็ นเส้นทางผ่านของนํKาจากเขตเมืองไหลลงที$แม่นK าํ ชี ซึ$งขณะนีKพบว่ามีวชั พืชโดยเฉพาะผักตบชวาขึKนหนาแน่น จน
ต้องระดมรถแบ็คโฮมาตักผักตบชวาขึKนจากนํKา ขณะเดียวกันก็ใช้เรื อท้องแบนผลักดันผักตบชวาให้ใกล้ฝั$งเพื$อง่ายต่อการตักโดยได้ร่วมมือกับ
สํานักงานชลประทานที$ 6 ขอนแก่น ที$นาํ แบ็คโฮโป๊ ะลงนํKาเพื$อกําจัดผักตบชวา โดยได้ดาํ นเนินการมาตัKงแต่วนั ที$ 12 พฤษภาคมที$ผ่านมา แต่
เนื$องจากห้วยพระคือมีขนาดกว้างและมีความยาวตลอดลํานํKากว่า 10 กิโลเมตร ทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการกําจัด
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นายสมบัติ มีลกั ษณะสม ผูอ้ าํ นวยการโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ห้วยพระคือเป็ นเส้นทางนํKาที$รับนํKาจากเมืองขอนแก่นลงสู่
แม่นK าํ ชี ซึ$งนํKาในเมืองที$ท่วมเกิดจากฝนตกลงมาในเขตเมืองแล้วไหลลงบึงหนองโคตรก่อนที$จะระบายตามทางนํKาลงสู่บึงทุ่งสร้างที$จะไปตามห้วย
พระคือลงสู่แม่นK าํ ชีต่อไป ดังนัKน เพื$อรับมือกับฝนที$ตกลงมาอย่างต่อเนื$อง โครงการชลประทานขอนแก่น จึงขอสนับสนุนเครื$ องผลักดันนํKาเพิม$ จาก
เดิมที$มีเพียง 2 เครื$ องเพิ$มอีก 4 เครื$ องเป็ น 6 เครื$ อง ซึ$งเครื$ องผลักดันนํKาพร้อมเครื$ องผลิตกระแสไฟฟ้าที$นาํ มาติดตัKงกําลังเท่ากับเครื$ องสูบนํKา 6
เครื$ อง หากมีฝนตกลงมาในพืKนที$ในปริ มาณไม่เกิน 60 มิลลิเมตร จะทําให้นK าํ ท่วมรอการระบายในเขตเมืองลดลงจากเดิมต้องใช้เวลาประมาณ 6
ชัว$ โมงเหลือไม่ถึง 3 ชัว$ โมง
อย่างไรก็ตามสําหรับเครื$ องผลักดันพร้อมเครื$ องผลิตกระแสไฟฟ้า เป็ นเครื$ องเดียวกับที$กรมชลประทานนําไปติดตัKงในช่วงที$เกิดอุทกภัยในพืKนที$
จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุบลราชธานีที$มีประสิ ทธิภาพสูงในการเร่ งระบายนํKา
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อําเภอด่านซ้าย เปิ ดการฝึ กอบรมโครงการเสริ มสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี งบประมาณ 2564 จังหวัดเลย

วันที& 2 สิงหาคม 2564 นายนที พรมภักดี นายอําเภอด่านซ้ าย เป็ นประธานเปิ ดการฝึ กอบรมโครงการเสริ มสร้ างศักยภาพ
ชุ มชนด้ านการป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภัย ประจํ าปี งบประมาณ 2564 จั งหวั ดเลย ในระหว่ างวั นที& 2 - 3 สิ งหาคม 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื&อให้ ชุมชน/หมู่บ้านในพื นW ที&เสี&ยงภัยมี ความพร้ อมในการจัดการสาธารณภัยของชุมชนอย่า งเป็ น
ระบบ และสามารถที&จะป้องกันและลดความสูญเสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี นW ายยศกรสุ ขสอาดหั วหน้ าสํ านั กงานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั งหวัดเลยมอบหมายให้ นายทั ศนัยสุ สานนท์
หัวหน้ าสํานักงานปภ.จ.เลย สาขาด่านซ้ าย เป็ นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมใต้ ร่มพระบารมี องค์การบริ หารส่วนตําบล
โพนสูง ตําบลโพนสูง อําเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
สําหรับการฝึ กอบรมจะเน้ นให้ ชุมชนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี&ยวกับการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็ นฐาน
ซึ&งประกอบด้ วย 1.การวิเคราะห์และประเมินความเสี&ยงภัยของชุมชน 2.การกําหนดแนวทางแก้ ไขปั ญหา 3.การจัดตังW
องค์กรชุมชนในการจัดการสาธารณภัย 4.การจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน 5.การจําลอง
การฝึ กซ้ อมแผน ซี&งใช้ ระยะเวลาการฝึ กอบรม 2 วัน โดยพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านในพื Wนที&เสี&ยงภัย เพื&อเข้ าร่วมโครงการฯ
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Circulation: 800,000
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Section: First Section/หน้าแรก
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ฉบับที่: 23206
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พ่อเมืองศรี สะเกษ ลงพื0นที3ตรวจเยี3ยมติดตามการบริ หารจัดการโรงพยาบาลสนาม
อําเภอปรางค์กู่ ทั0ง 2 แห่ง

พื น# ที' อํ า เภอปรางค์ กู่ จัง หวัดศรี ส ะเกษ นายวัฒ นา พุ ฒิ ช าติ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวัดศรี ส ะเกษ/ประธานคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดศรี สะเกษ ตรวจเยี'ยมติดตามการบริ หารจัดการโรงพยาบาลสนามอําเภอปรางค์กู่ทงั # 2 แห่ง (มูลนิธิสนุ ีย์
อินฉัตร และ โรงเรี ยนพอกพิทยาคมฯ) โดยได้ พบปะและมอบปั จจัยสิ'งของจําเป็ นที'ได้ รับการสนับสนุนจากห้ างหุ้นส่วน
จํากัด คูโบต้ าศรี สะเกษเลาเจริ ญ เพื'อเป็ นขวัญกําลังใจแก่เจ้ าหน้ าที'ผ้ ปู ฏิบัติงาน และพบปะให้ กําลังใจแก่ผ้ ปู ่ วยที'เข้ ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลสนาม
จากนัน# ตรวจเยี'ยมการเตรี ยมการจัดตัง# ศูนย์พักคอย อาคารพิพิธภัณฑ์บริ เวณสระนํา# บ้ านกู่ พร้ อมรับมอบพัดลม
จาก พระครูชาครธรรมคุณ เจ้ าคณะตําบลกู่ ในนามคณะสงฆ์ตําบลกู่ มอบให้ กับศูนย์พกั คอยแห่งนี #ด้ วย
โดยมี นายเทเวศน์ มีสี นายอําเภอปรางค์กู่ หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรี สะเกษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ป้องกันจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ สาธารณสุขอําเภอปรางค์กู่ ผู้กํากับ
การสถานี ตํ า รวจภู ธ รปรางค์ กู่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ' น กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น นางสาวมาลิ นี อิ น ฉั ต ร
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรี สะเกษ และเจ้ าหน้ าที'ผ้ เู กี'ยวข้ อง เข้ าร่วมตรวจเยี'ยมให้ กําลังใจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/วันที่: พุธ 4 สิงหาคม 2564
ปีที่: 34
ฉบับที่: 11916
หน้า: 12(บนขวา), 11
Col.Inch: 115.79 Ad Value: 185,264
PRValue (x3): 555,792
หัวข้อข่าว: ซีพีเอฟชู'บับเบิลแอนด์ซีล'โรงงาน สร้างรพ.สนามป้องกันรักษาครบวงจร

รหัสข่าว: C-210804011043(4 ส.ค. 64/03:52)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/วันที่: พุธ 4 สิงหาคม 2564
ปีที่: 34
ฉบับที่: 11916
หน้า: 12(บนขวา), 11
Col.Inch: 115.79 Ad Value: 185,264
PRValue (x3): 555,792
หัวข้อข่าว: ซีพีเอฟชู'บับเบิลแอนด์ซีล'โรงงาน สร้างรพ.สนามป้องกันรักษาครบวงจร

รหัสข่าว: C-210804011043(4 ส.ค. 64/03:52)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 4 สิงหาคม 2564
ปีที่: 37
ฉบับที่: 13302
หน้า: 1(บนซ้าย), 12
Col.Inch: 99.27 Ad Value: 89,343
PRValue (x3): 268,029
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ยืดช่วย29จว.พื้นที่แดง แรงงานผู้ประกอบการ ปรับเพิ่มเป็น6หมื่นล. ติดเชื้อล่า...

รหัสข่าว: C-210804030026(4 ส.ค. 64/05:17)

หน้า: 1/2

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 4 สิงหาคม 2564
ปีที่: 37
ฉบับที่: 13302
หน้า: 1(บนซ้าย), 12
Col.Inch: 99.27 Ad Value: 89,343
PRValue (x3): 268,029
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: ยืดช่วย29จว.พื้นที่แดง แรงงานผู้ประกอบการ ปรับเพิ่มเป็น6หมื่นล. ติดเชื้อล่า...

รหัสข่าว: C-210804030026(4 ส.ค. 64/05:17)

หน้า: 2/2

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
(/)www.siamrath.co.th (/)today.line.me

ฉบับประจำวันที…่ 4…..เดือน..สิงหาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชFา (..)บGาย หนFา จำนวน 1 แผGน

เหนือ-ตะวันออก-ใต้ ระวังนํ0าท่ วมฉับพลัน นํ0าป่ าไหลหลาก
คลื<นลมฝั<งทะเลอันดามันสู ง 2-3 เมตร

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ อากาศประจําวันที8 4 สิงหาคม 2564 ว่า ลักษณะอากาศทั8วไป พยากรณ์ อากาศ 24 ชั8วโมง
ข้ างหน้ า มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กําลังค่อนข้ างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับ
ร่ องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน เข้ าสู่พายุดีเปรสชันบริ เวณชายฝั8 งประเทศจีนตอนใต้
ลักษณะเช่นนีทR ําให้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ฝั8งตะวันตก มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ ประชาชนบริ เ วณ
ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที8ตกสะสม ซึ8งอาจทําให้ เกิดนํ Rาท่วมฉับพลัน และนํ Rาป่ าไหลหลากได้
สําหรับคลื8นลมบริ เวณทะเลอันดามันตอนบนตังR แต่จังหวัดภูเก็ตขึ Rนมามีกําลังแรง โดยมีคลื8นสูง 2-3 เมตร บริ เวณที8มีฝน
ฟ้าคะนองคลื8นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื8นสูงประมาณ 2 เมตร บริ เวณที8มีฝน
ฟ้าคะนองคลื8นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ ชาวเรื อบริ เวณดังกล่าวเดินเรื อด้ วย
อนึ8ง พายุดีเปรสชันบริ เวณชายฝั8 งประเทศจีนตอนใต้ มีแนวโน้ มเคลื8อนตัวไปทางเกาะไต้ หวัน และจะทวีกําลังแรงขึนR
เป็ นพายุโซนร้ อนในระยะต่อไป โดยพายุนี Rไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย
พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตังแต่
R เวลา 06:00 วันนี R ถึง 06:00 วันพรุ่งนี R.
ออกประกาศ : 4 สิงหาคม 2564 เวลา 05:00 น.

