
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• วาตภัย 
www.thainews.go.th เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื ่อว ันที่               

17 มีนาคม 2563 เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย                 

2 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ และสุรินทร์ รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย                

5 หลัง เสาไฟฟ้าหักโค่น 5 ต้น ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ดังนี้ นครสวรรค์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลไพศาลี 

อำเภอไพศาลี รวม 2 หมู่บ้าน เสาไฟฟ้าหักโค่น 5 ต้น สุรินทร์ เกิดวาตภัยในตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ 

รวม 3 หมูบ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5 หลัง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและ

ประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหาย

ของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
หนังสือพิมพ์มติชน หน้า ๑ หัวข้อข่าว ชำแหละงบฯ ปี ๖๕ บททดสอบวินัยการคลัง เสนอข่าว                  

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ยังคงเป็นแบบขาดดุล จำนวนกรอบวงเงินไว้ที่ ๓.๑ ล้านล้านบาท 

ลดลงจำนวน ๑.๘๕ แสนล้านบาท จากวงเงินงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓.๒๘ ล้านล้านบาท เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลลดลง 

เพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับการดำเนินมาตรการด้าน

ภาษีของรัฐบาลและการชะลอการดำเนินมาตรการภาษี โดยในปี ๒๕๖๕ ตั้งงบขาดดุลไว้ที่ ๗ แสนล้านบาท 

เมื่อจำแนกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามยุทธศาสตร์แล้ว พบว่า 

ยุทธศาสตร์ที ่มีการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค                  

ทางสังคมคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๗ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร ๗๐๙,๘๖๖.๙๘ ล้านบาท 

เพื ่อสนับสนุนการกระจายอำนาจเพิ ่มขึ ้น และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเอง รวมทั้งยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานำเงินนอกงบประมาณ

หรือเงินสะสมมาใช้สมทบ เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบลงทุนของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่เป็นตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา ๒๐ (๑) กำหนดว่ารายจ่ายลงทุน

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณและไม่น้อยกว่าการกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล ซึ่งสำนักงบประมาณ

ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีว่าการลงทุนมีช่องทางแหล่งเงินจากทางอ่ืนได้ ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีมีมติให้แต่ละ

หน่วยงาน… 



๒ 

 

หน่วยงานปรับงบประมาณตามวงเงินเดิมที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ส่งให้สำนักงบประมาณ

ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และ 

ต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะจัดทำแผนงบประมาณปี ๒๕๖๕ อย่างไร ขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุง ซึ่งจะต้องมี

ข้อสรุปเข้าสู ่กระบวนการอนุมัติงบประมาณ โดยสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู ้พิจารณาในช่วงวันที่ ๒๖-๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อไป    

• การช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อย 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๘ เสนอข่าว นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 

ขณะนี้ยังไม่ความชัดเจนและไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ได้รับผลกระทบ

จากโควิด – 19 ภายใต้ โครงการ “เราผูกพัน” เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไข 

หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงิน แต่เบื้องต้นทราบจำนวนข้าราชการชั้นผู้น้อยที่จะได้รับสิทธิแล้วกว่า ๑ ล้านคน 

และพนักงานราชการประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งกรมบัญชีกลางมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ฉะนั้นไม่จำเป็นต้อง

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีก แต่ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอข้อสรุปโครงการทั้งหมดมาให้พิจารณาก่อน 

จึงจะสามารถตอบชัดเจนได้ สำหรับข้าราชการไม่ได้ปรับเงินเดือนมานานมากเกือบ ๑๐ ปี เนื่องจากมี

ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและขณะนี้ก็ยังไม่มีนโยบายที่จะปรับขึ้นเงิน เมื่อเกิดวิกฤติโควิดก็ต้องช่วยข้าราชการ

ที่ได้เงินเดือนน้อยด้วย เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ส่วนเงินที่จะนำมาใช้น่าจะเป็นงบกลาง ซึ่งต้องขออนุมัติ

จากคณะรัฐมนตรี และการช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อยยังไม่เร่งรีบ เพราะมีเวลาพิจารณาและข้าราชการ

บางส่วนได้สิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอยู่แล้ว อาจนำมาพิจารณาวิธีจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้ด้วย 

• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID – 19 รายงาน

สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๙๒ ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อ

ภายในประเทศ ๗๘ ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ ๑๔ ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมจำนวน ๒๗,๔๙๔ ราย 

ผู้เสียชีวิต ๑ ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ ๘๙ ราย รักษาหายเพิ่มอีก ๓๘ ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาหาย 

๒๖,๓๗๗ ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล ๑,๐๒๘ ราย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม ๑๑ จังหวัด 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

www.posttdoay.com เสนอข่าว ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย  

มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2564 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ในช่วงวันที่ 21 - 22 

มีนาคม 2564 ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร ้อนเกิดขึ ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง  

และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน  

ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ตอนบนจะได้รับ

ผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง             

ที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับ

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณ                  

ความกด… 



๓ 

 

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและ

ทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด 

www.posttdoay.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน

ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว               

ในตอนกลางวัน โดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัด            

นำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณ

ดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศ  

ที่ร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันไว้ด้วย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 21 - 22 มีนาคม ๒๕64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือ            

มวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่

บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น 

โดยมีล ักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื ้นที ่ โดยจะเริ ่มมีผลกระทบใน                         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

และภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลัง

แรงขึ้น ทำให้ภาคใต้จะเริ ่มมีฝนเพิ่มขึ้นตั ้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ๒๕64 เป็นต้นไป และในระยะนี้ลมใต้และ                     

ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล       

ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อยถึงปานกลาง เว้นแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ที่มีแนวโน้มการสะสมของฝุ ่นละออง/หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนและอากาศ                   

ไม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้การระบายของอากาศมีน้อย 

 



           
ฉบับประจำวันที่..19..เดือน..มีนาคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในจังหวัดนครสวรรค์ และสุรินทร์ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

18 มี.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2563 เกิดพายุฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรง ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 2 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ และสุรินทร์ รวม                
2 อำเภอ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5 หลัง เสาไฟฟ้าหักโค่น 5 ต้น ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 
ทำให้มีพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 2 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ และสุรินทร์ รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5 หลัง เสาไฟฟ้าหักโค่น 5 ต้น ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ดังนี้ นครสวรรค์ เกิดวาตภัยในพ้ืนที่
ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี รวม 2 หมู่บ้าน เสาไฟฟ้าหักโค่น 5 ต้น สุรินทร์ เกิดวาตภัยในตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ 
รวม 3 หมูบ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 5 หลัง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย              
เพ่ือดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง                   
หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้  ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์                             
“ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพ่ิมเพ่ือน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพ่ือประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

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

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

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

(/) www.thainews.go.th  



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15713
วันที่: ศุกร์ 19 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: ชำแหละงบฯปี'65 บททดสอบวินัยการคลัง

รหัสข่าว: C-210319020076(19 มี.ค. 64/04:08) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 71.94 Ad Value: 111,507 PRValue : 334,521 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23068
วันที่: ศุกร์ 19 มีนาคม 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(ขวา)

หัวข้อข่าว: ยังไม่เคาะช่วยข้าราชการชั้นผู้น้อย!

รหัสข่าว: C-210319009041(19 มี.ค. 64/04:39) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.12 Ad Value: 18,832 PRValue : 56,496 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24508
วันที่: ศุกร์ 19 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 8

หัวข้อข่าว: รร.ราชินีบนปิดสกัดโควิด ลุ้นศบค.เคาะสาดน้ำสงกรานต์

รหัสข่าว: C-210319021012(19 มี.ค. 64/03:29) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 46.32 Ad Value: 48,636 PRValue : 145,908 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 เวลา 06:37
หัวข้อข่าว: เตือนฉบับ 1 "พายุฤดูร้อน" กระทบ21-22 มี.ค.เริ่มภาคอีสานก่อน

รหัสข่าว: I-I210319000740 หน้า: 1/2

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

https://www.posttoday.com/social/general/648281
https://www.posttoday.com
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บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 เวลา 06:34
หัวข้อข่าว: อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน ฟ้าหลัว ฝนบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210319000731 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/648280
https://www.posttoday.com
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