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ปภ.ขับเคลื*อนแผนปภ.ชาติปี 64-70 มุ่งลดความเสี*ยงสาธารณภัย สร้ างไทย
ปลอดภัย
7 กันยายน 2564 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนเตรี ยมพร้ อมขับเคลืMอน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 ซึMงเป็ นแผนแม่บทการจัดการสาธารณภัยฉบับใหม่ ภายใต้ วิสัยทัศน์
ทีMม่งุ ลดความเสีMยงเดิม ป้องกันความเสีMยงใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพืMอให้ ประเทศมีความมันM คงอย่างปลอดภัยและยังM ยืน ขณะนีอ[ ยู่
ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ และจะได้ ร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลืMอนการปฏิบัติอย่างเป็ นรู ปธรรม เพืMอให้ การจัดการสาธารณภัย
ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายการสร้ างประเทศไทยให้ มีความปลอดภัยอย่างยังM ยืน
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิ ดเผยว่า สถานการณ์ภยั พิบตั ิทีMเกิดขึ [นในประเทศ
ไทยในช่วงทีMผ่านมามีแนวโน้ มทวีความรุนแรงมากขึน[ เพืMอให้ การจัดการสาธารณภัยตอบโจทย์การสร้ างประเทศไทยปลอดภัยได้ อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับ ความเปลีM ยนแปลงของบริ บทต่ างๆ ในปั จจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) และหน่วยงานรับผิดชอบด้ านการ
จัดทําแผนการจัดการสาธารณภัยของประเทศ จึงได้ ร่วมกับหน่วยงานทีMเกีMยวข้ องจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง ชาติ
พ.ศ.2564 – 2570
ซึMงเป็ นแผนฉบับใหม่ทีMปรับปรุ งจากแผนฉบับเดิมทีMใช้ มาครบ 5 ปี เพืMอเป็ นกรอบแนวคิดในการปฏิบตั ิให้ หน่วยงานทุกภาคส่วน
ทังระดั
[ บชาติจนถึงระดับท้ องถิMนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างบูรณาการเป็ นระบบและมีทิศทางเดียวกัน ภายใต้ วิสยั ทัศน์
“สังคมไทยสามารถลดความเสีMยงเดิม ป้องกันความเสีMยงใหม่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพืMอให้ ประเทศมีความมัMนคงอย่างปลอดภัยและ
ยังM ยืน”

-2–

โดยได้ กําหนด 5 ยุทธศาสตร์ หลักครอบคลุมการจัดการสาธารณภัยในทุ กมิติ ทัง[ ในระยะการเตรี ยมความพร้ อ ม การป้องกั น และ
ลดผลกระทบ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื [นฟูพืน[ ทีMประสบภัย การเป็ นหุ้นส่วนการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ รวมถึง
การประยุกต์ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการลดความเสีMยงจากสาธารณภัย ซึMงคณะกรรมการ (กปภ.ช.) ได้ เห็นชอบแผนการป้ องกั น
และบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 เมืMอวันทีM 24 มิถุนายน 2564 และขณะนีอ[ ยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติ
ซึM ง กรมป้ อ งกั น บรรเทาสาธารณภัยจะได้ ประสานหน่ วยงานของรัฐและหน่ วยงานทีM เ กีM ยวข้ องทุ กภาคส่ วนและทุ กระดับขับ เคลืMอน
การปฏิบัติตามแผนการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติใ ห้ เป็ น รู ปธรรม พร้ อมประสานจัดทําแผนการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยในระดับ พื น[ ทีM เพืM อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายและตัว ชี ว[ ั ดทีM กํ าหนดไว้ รวมถึ ง กลไกกํ ากั บ ติ ดตาม และประเมิ น ผล
เชิงยุทธศาสตร์
สําหรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ถือเป็ นแผนแม่บท (Master Plan) ในการจัดการ
ความเสีMยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย ซึMง ปภ.ร่ วมกับหน่วยงานทีMเกีMยวข้ องได้ ปรับปรุ งและทบทวนแผนฯ โดยศึกษาวิเคราะห์
และค้ นคว้ าแนวทางการจัดการสาธารณภัยของประเทศต่าง ๆ กรอบการพัฒนาระดับโลกและระดับภูมิภาค แผนและนโยบายการ
พัฒนาประเทศด้ านต่าง ๆ รวมถึงการถอดบทเรียนในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยทีMผ่านมา มาเป็ นกรอบแนวทางการจัดการ
ความเสีM ย งจากสาธารณภั ย โดยยุ ท ธศาสตร์ สํ า คั ญ ภายใต้ แผน ปภ.ชาติ ฉบั บ ใหม่ พ.ศ. 2564 – 2570 แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น
5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย
ส่วนทีM 1 การลดความเสีMยงจากสาธารณภัยให้ มีประสิทธิภาพ ให้ ทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่ วมและมีการลงทุนเพืMอลดความเสีM ยง
จากสาธารณภัย เพืMอให้ สังคมเกิดภูมิ ค้ ุ มกั นพร้ อมรั บมื อและฟื [นกลับอย่ างรวดเร็ ว ประกอบด้ วย 3 ยุทธศาสตร์ หลัก ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ทีM 1
การลดความเสีMยงจากสาธารณภัยให้ มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ ทีM 2 การเพิMมประสิทธิภาพระบบบริ หารจัดการและการประยุกต์ใ ช้
นวัตกรรมด้ านสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ ทีM 3 การส่งเสริมความเป็ นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสีMยงจากสาธารณภัย
ส่วนทีM 2 การจัดการสาธารณภัยให้ มีมาตรฐาน เป็ นระบบและชัดเจนภายใต้ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ รวมทังการจั
[
ดการเมืMอ เข้ าสู่
ระยะฟื [น ฟู โดยใช้ กระบวนการฟื [น สภาพ (Rehabilitation) และซ่ อ มสร้ าง (Reconstruction) เพืM อ การฟื [น ฟู ใ ห้ ดีกว่ าและปลอดภัย
กว่ าเดิ ม ประกอบด้ วย 2 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ทีM 4 การจัดการในภาวะฉุ กเฉิ น แบบบูร ณาการ ยุ ท ธศาสตร์ ทีM 5 การเพิM ม
ประสิทธิภาพการฟื [นฟูอย่างยัMงยืน ทัง[ นี [ เพืMอให้ การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และตอบโจทย์
เป้าหมายการสร้ างประเทศไทยให้ มีความปลอดภัยอย่างยังM ยืน.
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แก้ไขปัญหานํ-าท่วมขังเร่ งด่วนบนผิวทางหลวงพื-นที=พะวง
เพื=อเตรี ยมรับมือกับฤดูฝนที=กาํ ลังจะมาถึง
จังหวัดสงขลา เร่ งแก้ ไขปั ญหานํา7 ท่ วมขังเร่ งด่ วน เพื<อเตรียมรับมือกับฤดูฝนที<กําลังจะมาถึง
(7 ก.ย.64) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นําทีมลงพืน7 ที<ติดตามการแก้ ไขปั ญหานํา7 ท่ วม
ขังซํา7 ซากบริ เวณ ห้ าแยกนํา7 กระจาย และพืน7 ที<ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพะวง และพืน7 ที<ใกล้ เคียง โดยมีทีม
จากสํ า นั ก งานป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั ง หวัดสงขลา พร้ อมด้ วยที มจากเทศบาลตํา บลพะวง และ
แขวงทางหลวงสงขลาที< 1 ร่ วมลงพืน7 ที<

สํ า หรั บ การลงพืน7 ที< ติ ดตามการแก้ ไขปั ญหานํ า7 ท่ วมขั ง ซึ< ง เป็ นเหตุ ใ ห้ นํา7 ระบายลงสู่คลองสายหลั กได้ ยาก
จังหวัดสงขลาจึงได้ บูรนาการร่ วมกับหน่ วยงานที<เกี<ยวข้ อง แก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวอย่ างเร่ งด่ วน โดยการขุดลอกคู
ระบายนํา7 ริ มถนนสายลพบุรีราเมศวร์ ซึ<งเป็ นพืน7 ที< ที<เกิดนํา7 ท่ วมขังบ่ อยครั 7ง จึงดําเนินการแก้ ไขเพื<อให้ นํา7
ระบายลงสู่คลองสายหลักได้ ง่าย รวดเร็ ว และพร้ อมรั บกับฤดูฝนที<กําลังจะมาถึง อีกทัง7 เป็ นการเตรี ยมการ
แก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวอย่ างจริงจัง และครบวงจรในระยะยาวต่ อไปด้ วย
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ปภ.กาฬสิ นธุ์ จัดฝึ กศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์จงั หวัด กรณี อุทกภัย ในรู ปแบบการ
ฝึ กซ้อมบนโต๊ะ (TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันนี % (7 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ< ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้อํานวยการจังหวัด) เป็ นประธานเปิ ดการฝึ ก
ศู น ย์ บั ญ ช า ก า ร เ ห ตุ ก า ร ณ์ จั ง ห วั ด ก า ฬ สิ น ธุ์ ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2564 ก ร ณี อุ ท ก ภั ย ใ น รู ป แ บ บ ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม
บนโต๊ ะ (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายธนทร ศรี นาค หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสิน ธุ์ หัวหน้ าส่วนราชการทหาร ตํารวจนายอําเภอ ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ< น และเจ้ าหน้ า ที<
ที< เกี< ยวข้ องร่ วมการฝึ ก ณ ห้ องประชุ มผาเสวย ชั น% 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยกํ าหนดพื น% ที< ที< มีความเสี< ยงสูง จํ า นวน 2 อํ า เภอ ได้ แ ก่
ตําบลบัวบาน อําเภอยางตลาด และตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง
ทัง% นี % ตามที<กองอํา นวยการป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ กําหนดให้ มีการฝึ กศู นย์บัญชาการเหตุการณ์ จั งหวัด กรณี
อุทกภัย ในรูปแบบการฝึ กซ้ อมบนโต๊ ะ (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสารภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ รับนโยบายและจัดการฝึ กดังกล่าวขึน% ระหว่างวันที< 7-9 กันยายน 2564 ณ ห้ องประชุมผาเสวย ชัน% 2
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และที<ตงั % หน่วยงาน ซักซ้ อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับจังหวัด เพื<อให้ เกิดความเข้ าใจร่ วมกับ
หน่วยงานที<เกี<ยวข้ องทัง% ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรมูลนิธิ ภายใต้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จังหวัด ให้ สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล และข้ อสั<งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ
ทัง% นี % การฝึ กซ้ อมดังกล่าว เพื<อเตรี ยมรับมือกับสถานการณ์ ที<อาจจะเกิดขึน% ทัง% ระยะที< 1 ก่อนเกิดภัย ระยะที< 2 เมื<อเกิดภัย และระยะ
ที< 3 เมื<อภัยยุติ จึงถือเป็ นโอกาสอันดีที<แต่ละหน่วยงานที<มีภารกิจ การแจ้ งเตือน การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะรับทราบถึง
ขัน% ตอนการประสานการปฏิ บัติ การระดมสรรพกําลัง การประเมินขีดความสามารถของหน่วยงาน และบทบาท หน้ าที<ของหน่วยงาน
การร้ องขอการสนับสนุน การเผชิญเหตุสถานการณ์อุทกภัยที<เกิดขึน% รวมทัง% ใช้ ช่องทางการฝึ กซ้ อมนี % เป็ นเครือข่ายในการแจ้ งเตือนการเกิด
อุทกภัย และภัยพิบตั ิต่าง ๆ ในพื %นที<จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
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หนองคาย เตรี ยมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564

วันนี % (7 ก.ย. 64) ที0ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั %น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั ง หวัด
หนองคาย จัดโครงการฝึ กศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดหนองคาย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (กรณีอุทกภัย) เป็ นการฝึ กแบบ
บนโต๊ ะ (TTX) โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็ นประธานเปิ ดการฝึ กอบรมฯ มีหัวหน้ าหน่วยงาน
และเจ้ าหน้ าที0จากหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด เจ้ าหน้ าที0สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เจ้ าหน้ าที0จากที0
ทํ า การปกครองอํ า เภอ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ0น เจ้ า หน้ า ที0 ศู น ย์ ป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต เจ้ า หน้ า ที0 ห น่ ว ยงานรั ฐ
จิตอาสา องค์กรการกุศล มูลนิธิ และหน่วยงานเอกชน ที0เกี0ยวข้ องเข้ าร่วมอย่างพร้ อมเพรียง
การฝึ กอบรมฯ ในครัง% นี % เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมรับสถานการณ์ อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยให้ ทบทวนและปรับปรุ งแผน
เผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดให้ เหมาะสม สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน พร้ อมทัง% ให้ ซักซ้ อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
อุ ท กภัย ระดับจั งหวัด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที0 เ กี0ยวข้ อง เพื0 อ เน้ น ยํ า% บทบาท หน้ า ที0 ตลอดจนสร้ างความเข้ า ใจถึงกลไกการทํ า งานร่ ว มกัน
ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เน้ นให้ ทุกหน่วยมีความพร้ อมในการ
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ระดับจังหวัด และเพื0อให้ เกิดความเข้ าใจร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที0เกี0ยวข้ องภายใต้ ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื0อเตรียมความพร้ อมรับมือสถานการณ์ อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยการนําแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดับ
จังหวัด และคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สําหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีอุทกภัยมาใช้ เป็ นเครื0 องมือประกอบการฝึ กซ้ อมฯ ให้ สอดคล้ องตาม
แนวทางนโยบายของรัฐ บาล และข้ อสั0งการของกองบัญชาการป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ เพื0อทดสอบความเข้ า ใจของ
หน่ ว ย งานที0 เ กี0 ย วข้ อง ในก าร บู ร ณาก า รปฏิ บั ติ ต า ม แผน เผชิ ญเ หตุ อุ ทกภั ย ขอ งจั ง หวั ด เพื0 อ ทด สอบค วามพ ร้ อ ม ด้ า น
บุคลากร สถานที0 ทรัพยากร การประสานงาน และการสื0อสารตลอดจนการเชื0อ มต่ อผ่านระบบประชุ มทางไกลระหว่างศูนย์ บัญชาการ
เหตุการณ์ จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อําเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองท้ องถิ0น และหน่วยงานที0เกี0ยวข้ อง ตามแนวทาง
ของระบบบัญชาการเหตุการณ์ และเพื0อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด คู่มือบัญชาการเหตุการณ์ สําหรับผู้ว่า
ราชการจังหวัด กรณีอุทกภัย และสามารถนําไปทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ0งขึ %น

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7 ฝ9ายประชาสัมพันธ7
(www.thainews.prd.go.th)

ฉบับประจำวันที…่ 8…..เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เชBา (..)บCาย หนBา จำนวน 1 แผCน

จ.พัทลุง ฝึ กศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์จงั หวัดพัทลุง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2564

นายกู้ เ กี ย รติ วงศ์ ก ระพั น ธุ์ ผวจ.พัท ลุง /ผู้ บั ญ ชาการฯ เป็ น ประธานฝึ ก ศู น ย์ บั ญชาการเหตุ ก ารณ์ จัง หวัด พัท ลุ ง ประจํ า ปี
งปม. 2564 (กรณีอุทกภัย) ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชือZ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรู ปแบบการ
ฝึ ก ซ้ อ มบนโต๊ ะ Table Top Exercise (TTX) ผ่ า นระบบการประชุ ม ทางไกล (google meet) เพืx อ เตรี ย มพร้ อมรั บ สถานการณ์
อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 และซักซ้ อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ร่วมกับหน่วยงานทีx
เกีxยวข้ อง เพืxอเน้ นยําZ บทบาท หน้ าทีx ตลอดจนสร้ า งความเข้ า ใจถึง กลไก การทํางานร่ ว มกัน ตามแนวทางของระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ ทดสอบความพร้ อมด้ านบุคลากร สถานทีx ทรัพยากร การประสานงาน และการสืxอสาร ตลอดจนการเชืxอมต่อผ่านระบบ
ประชุมทางไกล ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพืxอวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และ
ดินถล่มจังหวัด และสามารถนําไปทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากยิxงขึ Zน
ทังZ นี Z นายอาชวงศ์ สาริ พัฒน์ หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพัทลุง /เลขาฯ พร้ อมด้ วย นางสาว
วาสิ ฏ ฐี สาระพงศ์ ผู้ ช่ ว ยหัว หน้ า สํ า นั ก งาน ปภ.จัง หวัด พัท ลุง นายประสิ ท ธิ} ทองอ่ อ น หัว หน้ า ฝ่ ายป้ อ งกั น และปฏิ บัติ ก าร
นางจุ ไ รภรณ์ บุ ษ รารั ต น์ หัว หน้ า ฝ่ ายสงเคราะห์ ผ้ ู ป ระสบภั ย เจ้ า หน้ า ทีx สนง.ปภ.จัง หวัด พัท ลุง และหน่ ว ยงานทีx เ กีx ย วข้ อง
ทุกภาคส่วน ร่ วมการฝึ กครังZ นี Z ณ ห้ องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชันZ 2 อําเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
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ระยอง เปิ ดศูนย์บญั ชาเหตุการณ์ ซ้อมแผนรับมืออุทกภัย

ผวจ.ระยอง เปิ ดศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์ ซ้อมแผนรับมือกรณีเกิดอุทกภัยในพืEนทีF เตรี ยมความพร้อม
ในการป้องกันการเสียหายในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้ทนั ท่วงที
ที# ห้ อ งประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี# ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็ น ประธานเปิ ดการฝึ กศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จงั หวัดระยอง ประจําปี JKLM ซ้ อมแผนรับมือกรณีเกิดอุทกภัยในพื Sนที# มีนายยุทธพล องอาจอิทธิชยั รอง ผวจ.
ระยอง นายตรี รัตน์ หนูแก้ วขวัญ ผู้ช่วยหัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง (ปภ.) ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ#นในพื Sนที# เข้ าร่วมซ้ อมแผนผ่านระบบการประชุมทางไกล

นายตรี รัตน์ กล่าวว่า กรมอุตนุ ิยมวิทยา ประกาศประเทศไทยเข้ าสู่ฤดูฝนตังแต่
S วนั# ที# \K พ.ค.LM โดยคาดการณ์ว่า ปริ มาณ
นําS ฝนรวมของประเทศจะมากกว่าค่าปกติ ร้ อยละ K ในช่วงเดือน ส.ค.และ ก.ย. เป็ นเดือนที#มีฝนตกชุกหนาแน่นที#สุด
คาดว่าในห้ วงเดือนดังกล่าว จะมีพายุหมุนเขตร้ อน เคลื#อนเข้ าสู่ประเทศไทยจํานวน J-_ ลูก มีโอกาสสูงที#จะเคลื#อนผ่าน
บริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ#งจะส่งผลให้ มีฝนตกหนักในหลายพื Sนที# อาจก่อให้ เกิดสภาวะนํ Sาท่วม
ฉับพลันนํ Sาป่ าไหลหลาก รวมทังนํ
S Sาล้ นตลิ#งได้ ในบางแห่ง เพื#อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือสถานการณ์ที#อาจจะ
เกิดขึนS กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จึงได้ ให้ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัง หวัดระยอง ดํ า เนิ น การฝึ กศูนย์ บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดระยอง กรณี เ กิ ดอุ ท กภัย ประจํ าปี JKLM ดัง กล่าวขึนS
เพื#อทดสอบความเข้ าใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตลอดจนหน่วยงานที#เกี#ยวข้ องในการปฏิบตั ิตามแผนการเผชิญเหตุ
อุทกภัย ป้องกันการเสียหายในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน
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ปภ.ระนอง ร่ วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom โครงการเสริ มสร้างการรับรู ้
ด้านการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยสึ นามิ ประจําปี 2564

วันที& 7 ก.ย.2564 เวลา 09.30น. ณ ห้ องพลับพลึงธาร ชันA 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง นายโชตินริ นทร์ เกิดสม รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดระนอง เป็ นประธานเปิ ดโครงการเสริ มสร้ างการรับรู้ด้านการเฝ้าระวังและแจ้ งเตือนภัย ประจําปี 2564 กรณี
ภัยสึ น ามิ ซึ& ง จัดโดยศูน ย์ เ ตื อ นภัยพิ บัติแ ห่ ง ชาติ กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย เพื& อ ทดสอบกระบวนการเฝ้า
ระวัง และระบบการแจ้ งเตือนภัยในพืนA ที& โดยมี นางสําเนียง มณีรัตน์ (รักษาการ) หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจัง หวัดระนอง ฝ่ ายป้ อ งกัน และปฏิบัติงาน ฝ่ ายสังเคราะห์ผ้ ูประสบภัย ฝ่ ายยุ ท ธศาสตร์ และการจัดการ
เข้ าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบ Zoom
นางสําเนียง มณีรัตน์ หัวหน้ าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง กล่าวว่า การเสริ มสร้ างการ
รับรู้ การเฝ้าระวัง และการแจ้ งเตือนภัย เป็ นแนวทางที&สําคัญในการลดความเสี&ยงจากการเกิดสาธารณภัย สร้ างความ
พร้ อมและเพิ&มศักยภาพของหน่วยงานและประชาชน รวมทังA เป็ นการทดสอบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงาน
เพื&อนําไปสู่การปรับปรุ ง การปฏิบัติงานและการเผชิญเหตุการณ์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย กอปรเป็ นแนว
ทางการปฏิบัติของระบบการเตื อนภัยที&ได้ กําหนดกระบวนการแจ้ งเตือ นภัย ประกอบด้ ว ย การเฝ้าระวัง การติ ดตาม
สถานการณ์ การแจ้ ง เตื อ นล่ ว งหน้ า ตลอดจนการรั บ มื อ จากภั ย ธรรมชาติ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายในพื นA ที& เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ประกอบด้ วยอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ&น และภาคีเครื อข่ายในพื Aนที&เข้ าร่วมประชุมครังA นี A
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พ่อเมืองศรี สะเกษ มอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผดู ้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้และ
ผูย้ ากจน "เฮือนดี ๆ ศรี สะเกษ ไม่ทิDงกัน"
วันนี % (7 ก.ย.64) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรี สะเกษ พร้ อมด้ วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดศรี สะเกษ เป็ นประธานในพิธีมอบบ้ านโครงการสร้ าง/ซ่อมบ้ านให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ
ศรี สะเกษ ไม่ ทิ ง% กั น" เนืW องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรี สะเกษ หลังทีW 41 แก่ นางสาวมะลิ ดาวใส อายุ 60 ปี บ้ า นเลขทีW 87
บ้ านฮ่องสามัคคี หมู่ทีW 11 ตําบลสําโรงพลัน
เดิ มทีW อ ยู่ อ าศัย เป็ น บ้ า นชัน% เดี ยว หลัง คามุง ด้ ว ยสัง กะสี ฝาบ้ า นไม้ แ ละพื น% บ้ านไม้ ในตัว บ้ า นมี เพี ยงห้ อ งนอน
ในฤดูฝน ฝนสาดสมาชิกในครอบครัว 4 คนประกอบอาชีพรับจ้ างทัวW ไป ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานเหล่า
กาชาดจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จํ า นวน 50,000 บาท และการสนั บ สนุ น เพิW ม เติ ม จากส่ ว นราชการ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้ องถิWน และภาคเอกชน จํานวน 10,000 บาท รวมทัง% สิ %น จํานวน 60,000 บาท พร้ อมวัสดุก่อสร้ างเพิWมเติม ก่อสร้ าง
โดยการสละแรงงาน อปท.กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา
หลั ง จากนั น% ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ ร่ ว มมอบสิW ง ของเครืW อ งอุ ป โภคบริ โ ภค และเครืW อ งใช้ จํ า เป็ น
จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้ วย
สํ า นักงานเหล่ า กาชาดจัง หวัดศรี ส ะเกษ ชมรมแม่ บ้ า นมหาดไทยจัง หวัดศรี ส ะเกษ สมาคมส่ ง เสริ มเครื อ ข่ า ย
การท่ อ งเทีW ย วจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมัW น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
ศรี สะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดศรี สะเกษ คณะบริ หารงานคลังจังหวัด สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด
ศรี สะเกษ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรี สะเกษ สํานักงานเกษตรจังหวัดศรี สะเกษ ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดศรี สะเกษ อําเภอไพรบึง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิWน ผู้ปกครองท้ องทีWให้ แก่ครอบครัวของราษฎร
รายดังกล่าวเพืWอใช้ ในการดํารงชีพต่อไป
ทั ง% นี % การดํ า เนิ น กิ จ กรรมดั ง กล่ า วดํ า เนิ น การภายใต้ ม าตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื อ% ไวรั ส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายวิชัย ตัง% คําเจริ ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรี สะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ศรี สะเกษ/ทีWปรึกษาคณะผู้บริ หารการคลังประจําจังหวัดศรี สะเกษ หัวหน้ าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัW น คงของมนุ ษ ย์ จัง หวัด ศรี ส ะเกษ หน่ ว ยงานในสัง กั ด กระทรวงการคลัง จั ง หวัด ศรี ส ะเกษ พาณิ ช ย์ จั ง หวัด
ศรี ส ะเกษ ผู้ แ ทนผู้ อํา นวยการศูน ย์ การศึ กษาพิ เศษประจํา จังหวัดศรี ส ะเกษ ผู้ แ ทนเกษตรจังหวัดศรี สะเกษ หัว หน้ า
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรี สะเกษ สาขากันทรลักษ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรม
แม่ บ้ า นมหาดไทยจัง หวัดศรี ส ะเกษ ดร.กั ล ยาณี ธรรมจารี ย์ นายกสมาคมส่ ง เสริ มเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเทีW ยวจั ง หวั ด
ศรี ส ะเกษ นายอํ า เภอไพรบึ ง หั ว หน้ า ส่ ว นราชการอํ า เภอไพรบึ ง ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิW น ผู้ ป กครอง
ท้ องทีW ผู้บริ หารองค์กรเอกชนเข้ าร่วมพิธีในครัง% นี %

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

Section: First Section/วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15886
Col.Inch: 20.53 Ad Value: 22,583
คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

รหัสข่าว: C-210908020022(8 ก.ย. 64/02:33)

หน้า: 7(กลาง)
PRValue (x3): 67,749

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1
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เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ส่ งมอบยานพาหนะสนับสนุนภารกิจเผชิญเหตุ รองรับ
ขนย้ายผูป้ ่ วยโควิด 19

วันที' 7 ก.ย. 64 นายจําเริ ญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้ อมด้ วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่ วมกันส่งมอบรถยนต์ซึ'งเป็ นครุ ภัณฑ์ของสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ให้ กับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
เพื'อใช้ เป็ นยานพาหนะรองรับการเดินทางของผู้ติดเชือV และผู้สมั ผัสเสีย' งสูงในจังหวัด คอยรับประชาชนที'มีภูมิลําเนา
อยู่ในจังหวัดพังงาที'ติดเชือV โควิด 19 จากต่างจังหวัดกลับมาดูแลรักษาที'บ้าน พร้ อมใช้ สนับสนุนภารกิจตามโครงการ
จิ ตอาสาของจังหวัดพังงา ตลอดจนภารกิจ ในด้ านอื'นๆ โดยสํ า นักงานป้อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
ได้ ขอรับบริ จาคเพื'อนําไปใช้ ในภารกิจเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ'มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนในพื Vนที'
จังหวัดพังงาให้ มีความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็วมากยิ'งขึ Vน
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มูลนิธิราชประชานุเ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ มอบหน้ ากากอนามัยเพื=อ ใช้ ป้อ งกัน โรคติ ดเชือB ไวรั สโคโรนา 2019 (Covid19) จํานวน 2,880 กล่องแก่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธาน
กรรมการมูลนิธิ ราชประชานุเ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ป ระจํ า จังหวัด สมุท รปราการ เป็ นประธานรับ มอบและส่ ง มอบให้
หน่วยงานต่างๆ เพื=อนําไปมอบแก่ประชาชนที=มี ฐานะยากจนและขาดแคลนในพืนB ที= จังหวัด สมุท รปราการ ณ บริ เวณห้ องโถง
ศาลาจังหวัดสมุทรปราการ
สํ า หรั บ สถานการณ์ ร ะบาดของโรคติ ด เชื อB ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ยั ง คงพบผู้ ป่ วยเพิ= ม ขึ นB
อย่ า งต่ อ เนื= อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น และต้ อ งคอยเฝ้ า ระวั ง อย่ า งใกล้ ชิ ด มูลนิ ธิ ราชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จึ ง ได้
มอบหน้ ากากอนามัยให้ จังหวัดทุกจังหวัด เพื=อนําไปมอบแก่ประชาชนที=มีฐานะยากจนและขาดแคลน จังหวัดสมุทรปราการได้ รับ
มอบหน้ ากากอนามั ย จากมู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จํ า นวน 2,880 กล่ อ ง โดยได้ จั ด สรร
ให้ 4 หน่วยงาน ประกอบด้ วย สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ , สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวั ด
สมุทรปราการ ,สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั=นคงของมนุษ ย์จังหวัด สมุทรปราการ และสํานักงานจังหวัด สมุท รปราการ
เพื=อนําไปมอบแก่ประชาชนที=มีฐานะยากจนและขาดแคลน รวมถึงประชาชนที=ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชือB
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อาทิ กลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ในพื Bนที=ต่อไป

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14742
หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
Col.Inch: 157.46 Ad Value: 141,714
PRValue (x3): 425,142
หัวข้อข่าว: กทม.ดีเดย์เข็มแรก21ก.ย.ลุยฉีดไฟเซอร์ นร.กลุ่มเสี่ยงอายุ12-18ปี

รหัสข่าว: C-210908005084(8 ก.ย. 64/06:28)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14742
หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
Col.Inch: 157.46 Ad Value: 141,714
PRValue (x3): 425,142
หัวข้อข่าว: กทม.ดีเดย์เข็มแรก21ก.ย.ลุยฉีดไฟเซอร์ นร.กลุ่มเสี่ยงอายุ12-18ปี

รหัสข่าว: C-210908005084(8 ก.ย. 64/06:28)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14742
หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
Col.Inch: 157.46 Ad Value: 141,714
PRValue (x3): 425,142
หัวข้อข่าว: กทม.ดีเดย์เข็มแรก21ก.ย.ลุยฉีดไฟเซอร์ นร.กลุ่มเสี่ยงอายุ12-18ปี

รหัสข่าว: C-210908005084(8 ก.ย. 64/06:28)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14742
หน้า: 1(ล่างขวา), 11
Col.Inch: 59.54 Ad Value: 74,425
PRValue (x3): 223,275
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: กรมอุตุฯเตือน41จว.ฝนถล่มท่วมฉับพลัน'โคราช'แจ้ง3อำเภอพร้อมขนของหนีน้ำ

รหัสข่าว: C-210908005046(8 ก.ย. 64/06:12)

หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
ปีที่: 42
ฉบับที่: 14742
หน้า: 1(ล่างขวา), 11
Col.Inch: 59.54 Ad Value: 74,425
PRValue (x3): 223,275
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: กรมอุตุฯเตือน41จว.ฝนถล่มท่วมฉับพลัน'โคราช'แจ้ง3อำเภอพร้อมขนของหนีน้ำ

รหัสข่าว: C-210908005046(8 ก.ย. 64/06:12)

หน้า: 2/2

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 กันยายน 2564 เวลา 06:19
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม!! ทั่วไทย อุตุฯ จับตา พายุโซนร้อน"โกนเซิน"

รหัสข่าว: I-I210908000256

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 1/4

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 กันยายน 2564 เวลา 06:19
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม!! ทั่วไทย อุตุฯ จับตา พายุโซนร้อน"โกนเซิน"

รหัสข่าว: I-I210908000256

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 2/4

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 กันยายน 2564 เวลา 06:19
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม!! ทั่วไทย อุตุฯ จับตา พายุโซนร้อน"โกนเซิน"

รหัสข่าว: I-I210908000256

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 3/4

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 8 กันยายน 2564 เวลา 06:19
Site Value: 60,000
หัวข้อข่าว: ฝนถล่ม!! ทั่วไทย อุตุฯ จับตา พายุโซนร้อน"โกนเซิน"

รหัสข่าว: I-I210908000256

Rating:
PRValue (x3) 180,000

หน้า: 4/4

