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ปภ.รำยงำนเกิดอุทกภัยรวม 4 จังหวัด สถำนกำรณ์คลี่คลำยแล้ว เร่งสำรวจพื้นที่-ช่วยเหลือประชำชน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลาง (กอปภ.ก.)
รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์อุกทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม
5 อาเภอ 6 ตาบล/เทศบาล 18 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 57 หลัง ถนน 9 จุด ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต โดย จ.ชลบุรี เกิดน้าท่วมในพื้นที่ อ.บางละมุง เมืองพัทยา รวม 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเขาตาโล ชุมชนเขาน้อย ชุมชน
อรุโณทัย ชุมชนวัดธรรมสามัคคี ชุมชนบงกช ชุมชนเพนียดช้าง และชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง ขณะที่ จ.ปราจีนบุรี น้าท่วม
ในพื้นที่ อ.นาดี ต.บุพราหมณ์ รวม 5 หมู่บ้าน ส่วน จ.ระยอง น้าท่วมในพื้นที่ 2 อาเภอ รวม 3 ตาบล/เทศบาล 5 หมู่บ้าน/
ชุมชน ได้แก่ อ.เมืองระยอง (เทศบาลตาบลทับมา และเทศบาลนครระยอง) และ อ.วังจันทร์ (ต.วังจันทร์) และ จ.สระแก้ว
น้าท่วมในพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ 1 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ งกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อม
สารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ต่อไป สาหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอ
ความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด
24 ชั่วโมง
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🚨ปภ.แนะเตรียมตัวพร้อมรับมือน้ำท่วม 🌧 ☔
✅ สังเกตระดับน้ำและติดตำมประกำศเตือนภัย
✅ ขนย้ำยสิ่งของขึนที่สูง
✅ อพยพทันทีเมื่อได้รับกำรแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่
✅ ย้ำยสัตว์เลียงไว้ในที่ปลอดภัย
หำกน้ำท่วมบ้ำน…
✅ รีบแจ้ง อปท./ โทร. 1784/ Line @1784DDPM
❌ ระมัดระวังอันตรำยจำกกำรใช้ไฟฟ้ำ
❌ ไม่เล่นน้ำในขณะที่น้ำท่วม
❌ หลีกเลี่ยงกำรขับรถผ่ำนเส้นทำงน้ำท่วม
#ปภ.ห่วงใยควำมปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎ สำยด่วน1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
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28 ส.ค.64 เวลา 08.45 น. ปภ.รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดน้้าท่วมในพื้นที่อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันในพื้นที่หมู่ที่
1, 2, 3, 6 และ 10 ต.บุ พราหมณ์ อ.นาดี ระดับ น้้ าลดลง เข้าสู่ สภาวะปกติแล้ว โดยในพื้นที่ห มู่ที่ 10 ยังคงมีน้าท่ว มถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน ระดับน้้าสูงประมาณ 20 - 30 ซม.
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
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28 ส.ค.64 เวลา 12.00 น. ได้รับรายงานจาก ปภ.จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันในพื้นที่ ประกอบกับมีการ
ก่ อ สร้ า งขยายถนนสายสิ งห์ บุ รี -สุ พ รรณบุ รี ส่ งผลให้ น้ า ไหลเข้ า ท่ ว มบ้ านเรือ นประชาชน หมู่ 7 ต้ า บลท่ า ข้ าม อ้ า เภอ
ค่ายบางระจัน โดยปัจจุบันยังมีน้าขังในพื้นที่และยังไม่สามารถสูบน้้าออกได้ ซึ่ง ปภ.สิงห์ บุรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอ้าเภอ
ค่ายบางระจัน ผู้แทนแขวงทางหลวงสิงห์บุรี ก้านัน และผู้ให่่บ้าน เพื่อส้ารวจพื้นที่และหารือแนวทางแก้ไขปั่หา
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
Line @1784DDPM

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15876
หน้า: 1(บน), 4
Col.Inch: 61.80 Ad Value: 67,980
PRValue (x3): 203,940
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งเตรียมพร้อม รับมือน้ำท่วม24ชม. กทม.เร่งระบายทุกจุด

รหัสข่าว: C-210829020013(29 ส.ค. 64/04:36)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15876
หน้า: 1(บน), 4
Col.Inch: 61.80 Ad Value: 67,980
PRValue (x3): 203,940
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งเตรียมพร้อม รับมือน้ำท่วม24ชม. กทม.เร่งระบายทุกจุด

รหัสข่าว: C-210829020013(29 ส.ค. 64/04:36)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14732
หน้า: 1(บนขวา), 2
Col.Inch: 36.63 Ad Value: 32,967
PRValue (x3): 98,901
หัวข้อข่าว: ฝนถล่มภาคกลางหนัก อุตุฯชี้พื้นที่กทม.โดน 80%

รหัสข่าว: C-210829005019(29 ส.ค. 64/06:10)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11232
Col.Inch: 6.02
Ad Value: 6,622
คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ปราจีนฯ-ท่วมถนน

รหัสข่าว: C-210829012066(29 ส.ค. 64/03:58)

หน้า: 12(ล่างขวา)
PRValue (x3): 19,866

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26253
หน้า: 1(ซ้าย), 2
Col.Inch: 94.90 Ad Value: 199,290
PRValue (x3): 597,870
หัวข้อข่าว: ช็อกฉีดเฒ่า66ปี วัคซีนไขว้ หายใจไม่ออกดับ

รหัสข่าว: C-210829004043(29 ส.ค. 64/04:07)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26253
หน้า: 1(ซ้าย), 2
Col.Inch: 94.90 Ad Value: 199,290
PRValue (x3): 597,870
หัวข้อข่าว: ช็อกฉีดเฒ่า66ปี วัคซีนไขว้ หายใจไม่ออกดับ

รหัสข่าว: C-210829004043(29 ส.ค. 64/04:07)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 07:52
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยมีฝน40-80%ของพื้นที่ ตกหนักมากบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210829000268

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 1/4

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 07:52
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยมีฝน40-80%ของพื้นที่ ตกหนักมากบางแห่ง
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Rating:
PRValue (x3) 180,000
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บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 07:52
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยมีฝน40-80%ของพื้นที่ ตกหนักมากบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210829000268

Rating:
PRValue (x3) 180,000
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posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 07:52
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: ทั่วไทยมีฝน40-80%ของพื้นที่ ตกหนักมากบางแห่ง

รหัสข่าว: I-I210829000268

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 4/4

