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ปภ.ขับเคลื*อนแผนปภ.ชาติปี 64-70 มุ่งลดความเสี*ยงสาธารณภัย สร้างไทย
ปลอดภัย 
7 กันยายน 2564 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมขับเคลืMอน
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564-2570 ซึMงเป็นแผนแม่บทการจัดการสาธารณภยัฉบบัใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์
ทีMมุ่งลดความเสีMยงเดิม ป้องกันความเสีMยงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพืMอให้ประเทศมีความมัMนคงอย่างปลอดภยัและยัMงยืน ขณะนี [อยู่
ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมติั และจะได้ร่วมกับทุกภาคส่วนขับเคลืMอนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพืMอให้การจัดการสาธารณภัย
ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายการสร้างประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยัMงยืน 

นายบุญธรรม เลิศสขีุเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภยัพิบติัทีMเกิดขึ [นในประเทศ
ไทยในช่วงทีMผ่านมามีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ [น เพืMอให้การจดัการสาธารณภัยตอบโจทย์การสร้างประเทศไทยปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความเปลีMยนแปลงของบริบทต่างๆ ในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) และหน่วยงานรับผิดชอบด้านการ
จดัทําแผนการจดัการสาธารณภยัของประเทศ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทีMเกีMยวข้องจดัทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
พ.ศ.2564 – 2570 

ซึMงเป็นแผนฉบับใหม่ทีMปรับปรุงจากแผนฉบับเดิมทีMใช้มาครบ 5 ปี เพืMอเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบติัให้หน่วยงานทุกภาคส่วน  
ทั [งระดบัชาติจนถึงระดบัท้องถิMนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัอย่างบูรณาการเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน ภายใต้วิสยัทัศน์ 
“สงัคมไทยสามารถลดความเสีMยงเดิม ป้องกันความเสีMยงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพืMอให้ประเทศมีความมัMนคงอย่างปลอดภัยและ
ยัMงยืน” 
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โดยได้กําหนด 5 ยุทธศาสตร์หลักครอบคลุมการจัดการสาธารณภัยในทุกมิติ ทั [งในระยะการเตรียมความพร้อม การป้องกันและ  
ลดผลกระทบ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟื[นฟูพื [นทีMประสบภัย การเป็นหุ้นส่วนการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ รวมถึง 
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการลดความเสีMยงจากสาธารณภยั ซึMงคณะกรรมการ (กปภ.ช.) ได้เห็นชอบแผนการป้องกัน
และบรรเทา   สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 เมืMอวันทีM 24 มิถุนายน 2564 และขณะนี [อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
ซึMงกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะได้ประสานหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานทีMเกีMยวข้องทุกภาคส่วนและทุกระดับขับเคลืMอน 
การปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้เป็นรูปธรรม พร้อมประสานจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในระดับพื [นทีM เพืMอให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี [วัดทีMกําหนดไว้ รวมถึงกลไกกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
เชิงยุทธศาสตร์ 

สําหรับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ถือเป็นแผนแม่บท (Master Plan) ในการจัดการ
ความเสีMยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย ซึMง ปภ.ร่วมกับหน่วยงานทีMเกีMยวข้องได้ปรับปรุงและทบทวนแผนฯ  โดยศึกษาวิเคราะห์ 
และค้นคว้าแนวทางการจัดการสาธารณภัยของประเทศต่าง ๆ กรอบการพัฒนาระดับโลกและระดับภูมิภาค แผนและนโยบายการ
พฒันาประเทศด้านต่าง ๆ รวมถึงการถอดบทเรียนในการจัดการสาธารณภยัของประเทศไทยทีMผ่านมา มาเป็นกรอบแนวทางการจัดการ
ความเสีMยงจากสาธารณภัย โดยยุทธศาสตร์สําคัญภายใต้แผน ปภ.ชาติ ฉบับใหม่ พ.ศ.  2564 – 2570 แบ่ง เป็น 2 ส่วน  
5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ส่วนทีM 1 การลดความเสีMยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและมีการลงทุนเพืMอลดความเสีMยง
จากสาธารณภัย เพืMอให้สังคมเกิดภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือและฟื[นกลับอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ทีM 1  
การลดความเสีMยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ทีM 2 การเพิMมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้
นวตักรรมด้านสาธารณภัย และยุทธศาสตร์ทีM 3 การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสีMยงจากสาธารณภัย 
ส่วนทีM 2 การจดัการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน เป็นระบบและชดัเจนภายใต้ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ รวมทั [งการจดัการเมืMอเข้าสู่
ระยะฟื[นฟู โดยใช้กระบวนการฟื[นสภาพ (Rehabilitation) และซ่อมสร้าง (Reconstruction) เพืMอการฟื[นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัย
กว่าเดิม ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ทีM 4 การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ทีM 5 การเพิMม
ประสิทธิภาพการฟื[นฟูอย่างยัMงยืน ทั [งนี [ เพืMอให้การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และตอบโจทย์
เป้าหมายการสร้างประเทศไทยให้มีความปลอดภยัอย่างยัMงยืน. 
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แกไ้ขปัญหานํ-าท่วมขงัเร่งด่วนบนผิวทางหลวงพื-นที=พะวง  

เพื=อเตรียมรับมือกบัฤดูฝนที=กาํลงัจะมาถึง 
จังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหานํ 7าท่วมขังเร่งด่วน เพื<อเตรียมรับมือกับฤดูฝนที<กําลังจะมาถึง 
(7 ก.ย.64) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ ว่าราชการจังหวัดสงขลา นําทีมลงพื 7นที<ติดตามการแก้ไขปัญหานํ 7าท่วม
ขังซํ 7าซากบริเวณ ห้าแยกนํ 7ากระจาย และพื 7นที<ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลพะวง และพื 7นที<ใกล้เคียง โดยมีทีม
จากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทีมจากเทศบาลตําบลพะวง และ     
แขวงทางหลวงสงขลาที< 1 ร่วมลงพื 7นที< 
 

 
สําหรับการลงพื 7นที<ติดตามการแก้ไขปัญหานํ 7าท่วมขัง ซึ<งเป็นเหตุให้นํ 7าระบายลงสู่คลองสายหลักได้ยาก 
จังหวัดสงขลาจึงได้บูรนาการร่วมกับหน่วยงานที<เกี<ยวข้อง แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยการขุดลอกคู 
ระบายนํ 7าริมถนนสายลพบุรีราเมศวร์ ซึ<งเป็นพื 7นที< ที<เกิดนํ 7าท่วมขังบ่อยครั7ง จึงดําเนินการแก้ไขเพื<อให้นํ 7า
ระบายลงสู่คลองสายหลักได้ง่าย รวดเร็ว และพร้อมรับกับฤดูฝนที<กําลังจะมาถึง อีกทั7งเป็นการเตรียมการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และครบวงจรในระยะยาวต่อไปด้วย 
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ปภ.กาฬสินธุ ์จดัฝึกศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดั กรณีอุทกภยั ในรูปแบบการ

ฝึกซอ้มบนโต๊ะ (TTX)	ผา่นระบบประชุมทางไกล	

 
          วันนี % (7 ก.ย. 64) เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ<ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ (ผู้ อํานวยการจังหวัด) เป็นประธานเปิดการฝึก
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 ธ์ุ  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 
บนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ หัวหน้าส่วนราชการทหาร ตํารวจนายอําเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ<น และเจ้าหน้าที< 
ที<เกี<ยวข้องร่วมการฝึก ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั %น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยกําหนดพื %นที<ที<มีความเสี<ยงสูง จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่  
ตําบลบวับาน อําเภอยางตลาด และตําบลกุดสิมคุ้มใหม่ อําเภอเขาวง 
          ทั %งนี % ตามที<กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้กําหนดให้มีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณี
อุทกภยั ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสารภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุได้รับนโยบายและจัดการฝึกดังกล่าวขึ %น ระหว่างวันที< 7-9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั %น 2  
ศาลากลางจังหวดักาฬสินธ์ุ และที<ตั %งหน่วยงาน ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยระดบัจังหวดั เพื<อให้เกิดความเข้าใจร่วมกับ
หน่วยงานที<เกี<ยวข้องทั %งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรมูลนิธิ ภายใต้ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์จังหวดั ให้สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั<งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาต ิ
          ทั %งนี % การฝึกซ้อมดงักล่าว เพื<อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที<อาจจะเกิดขึ %น ทั %งระยะที< 1 ก่อนเกิดภยั ระยะที< 2 เมื<อเกิดภยั และระยะ
ที< 3 เมื<อภัยยุติ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที<แต่ละหน่วยงานที<มีภารกิจ การแจ้งเตือน การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะรับทราบถึง
ขั %นตอนการประสานการปฏิบัติ การระดมสรรพกําลัง การประเมินขีดความสามารถของหน่วยงาน และบทบาท หน้าที<ของหน่วยงาน  
การร้องขอการสนับสนุน การเผชิญเหตุสถานการณ์อุทกภยัที<เกิดขึ %น รวมทั %ง ใช้ช่องทางการฝึกซ้อมนี % เป็นเครือข่ายในการแจ้งเตือนการเกิด
อุทกภยั และภยัพิบตัิต่าง ๆ ในพื %นที<จังหวดักาฬสินธ์ุต่อไป 
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หนองคาย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภยัในช่วงฤดูฝน ปี 2564	

 
วนันี % (7 ก.ย. 64) ที0ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั %น 4 ศาลากลางจังหวดัหนองคาย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด
หนองคาย จัดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรณีอุทกภัย) เป็นการฝึกแบบ 
บนโต๊ะ (TTX) โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ มีหัวหน้าหน่วยงาน  
และเจ้าหน้าที0จากหน่วยงานตามแผนเผชิญเหตุอุทกภยัจังหวดั เจ้าหน้าที0สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั เจ้าหน้าที0จากที0
ทําการปกครองอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ0น เจ้าหน้าที0ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เจ้าหน้าที0หน่วยงานรัฐ  
จิตอาสา องค์กรการกศุล มลูนิธิ และหน่วยงานเอกชน ที0เกี0ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 
          การฝึกอบรมฯ ในครั %งนี % เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยให้ทบทวนและปรับปรุงแผน
เผชิญเหตุอุทกภัยของจังหวัดให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั %งให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที0เกี0ยวข้อง เพื0อเน้นยํ %าบทบาท หน้าที0 ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกลไกการทํางานร่วมกัน  
ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เน้นให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ระดับจังหวัด และเพื0อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที0เกี0ยวข้องภายใต้ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวดั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          วตัถุประสงค์หลกั คือ เพื0อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภยัในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยการนําแผนเผชิญเหตุอุทกภยัระดับ
จังหวัด และคู่มือบัญชาการเหตุการณ์สําหรับผู้ว่าราชการจังหวดั กรณีอุทกภัยมาใช้เป็นเครื0องมือประกอบการฝึกซ้อมฯ ให้สอดคล้องตาม
แนวทางนโยบายของรัฐบาล และข้อสั0งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื0อทดสอบความเข้าใจของ
หน่ว ย ง า นที0 เ กี0 ย ว ข้อง ใ นก า ร บู ร ณ า ก า รปฏิ บัติ ต า ม แผ น เ ผ ชิ ญ เ หตุ อุ ทก ภัย ขอ ง จั ง หวัด  เ พื0 อทด ส อบค ว า มพ ร้อ ม ด้ า น
บุคลากร สถานที0 ทรัพยากร การประสานงาน และการสื0อสารตลอดจนการเชื0อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อําเภอ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองท้องถิ0น และหน่วยงานที0เกี0ยวข้อง ตามแนวทาง
ของระบบบัญชาการเหตุการณ์ และเพื0อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด คู่มือบัญชาการเหตุการณ์สําหรับผู้ว่า
ราชการจังหวดั กรณีอุทกภยั และสามารถนําไปทบทวน ปรับปรุง และพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิ0งขึ %น 
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จ.พทัลุง ฝึกศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์จงัหวดัพทัลุง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2564	

 
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง/ ผู้บัญชาการฯ เป็นประธานฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพัทลุง ประจําปี  

งปม. 2564 (กรณีอุทกภัย) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Zอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบการ

ฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise (TTX) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (google meet) เพืxอเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

อุทกภยัในช่วงฤดูฝน ปี 2564 และซกัซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภยั วาตภยั และดินถล่ม ร่วมกับหน่วยงานทีx

เกีxยวข้อง เพืxอเน้นยํ Zาบทบาท หน้าทีx ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงกลไก การทํางานร่วมกันตามแนวทางของระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ ทดสอบความพร้อมด้านบุคลากร สถานทีx ทรัพยากร การประสานงาน และการสืxอสาร ตลอดจนการเชืxอมต่อผ่านระบบ

ประชุมทางไกล ตามแนวทางของระบบบญัชาการเหตุการณ์ เพืxอวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของแผนเผชิญเหตุอุทกภยั วาตภยั และ

ดินถล่มจงัหวดั และสามารถนําไปทบทวน ปรับปรุง และพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิxงขึ Zน 

        ทั Zงนี Z นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง /เลขาฯ พร้อมด้วย นางสาว 

วาสิฏฐี สาระพงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน ปภ.จังหวัดพัทลุง นายประสิทธิ} ทองอ่อน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ  

นางจุไรภรณ์ บุษรารัตน์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย เจ้าหน้าทีx สนง.ปภ.จังหวัดพัทลุง และหน่วยงานทีxเกีxยวข้อง 

ทุกภาคส่วน ร่วมการฝึกครั Zงนี Z ณ ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) ชั Zน 2 อําเภอ

เมืองพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 
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ระยอง เปิดศูนยบ์ญัชาเหตุการณ์ ซอ้มแผนรับมืออุทกภยั	
ผวจ.ระยอง เปิดศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ ซ้อมแผนรับมือกรณีเกิดอุทกภยัในพืEนทีF เตรียมความพร้อม

ในการป้องกนัการเสียหายในทรัพยสิ์นและชีวิตของประชาชนไดท้นัท่วงที	
ที#ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี#ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการ
เหตกุารณ์จงัหวดัระยอง ประจําปี JKLM ซ้อมแผนรับมือกรณีเกิดอุทกภยัในพื Sนที# มีนายยุทธพล องอาจอิทธิชยั รอง ผวจ.
ระยอง นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวญั ผู้ ช่วยหวัหน้าสํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัระยอง (ปภ.) ส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ#นในพื Sนที# เข้าร่วมซ้อมแผนผ่านระบบการประชุมทางไกล 

 
นายตรีรัตน์ กล่าวว่า กรมอุตนิุยมวิทยา ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดฝูนตั Sงแต่วั#นที# \K พ.ค.LM โดยคาดการณ์ว่า ปริมาณ
นํ Sาฝนรวมของประเทศจะมากกว่าค่าปกติ ร้อยละ K ในช่วงเดือน ส.ค.และ ก.ย. เป็นเดือนที#มีฝนตกชุกหนาแน่นที#สุด  
คาดว่าในห้วงเดือนดังกล่าว จะมีพายุหมนุเขตร้อน เคลื#อนเข้าสู่ประเทศไทยจํานวน J-_ ลูก มีโอกาสสงูที#จะเคลื#อนผ่าน
บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ#งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื Sนที# อาจก่อให้เกิดสภาวะนํ Sาท่วม
ฉับพลนันํ Sาป่าไหลหลาก รวมทั Sงนํ Sาล้นตลิ#งได้ในบางแห่ง เพื#อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที#อาจจะ
เกิดขึ Sน กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง จึงได้ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดระยอง ดําเนินการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยอง กรณีเกิดอุทกภัย ประจําปี JKLM ดังกล่าวขึ Sน  
เพื#อทดสอบความเข้าใจของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตลอดจนหน่วยงานที#เกี#ยวข้องในการปฏิบติัตามแผนการเผชิญเหตุ
อุทกภยั ป้องกันการเสียหายในทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน 
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ปภ.ระนอง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom	โครงการเสริมสร้างการรับรู้
ดา้นการเฝา้ระวงัและการแจง้เตือนภยัสึนามิ ประจาํปี 2564	

 
วันที& 7 ก.ย.2564 เวลา 09.30น. ณ ห้องพลับพลึงธาร ชั Aน 3 ศาลากลางจงัหวดัระนอง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่า

ราชการจงัหวดัระนอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการเฝา้ระวงัและแจ้งเตือนภยั ประจําปี 2564 กรณี

ภัยสึนามิ ซึ&งจัดโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื&อทดสอบกระบวนการเฝ้า

ระวัง และระบบการแจ้งเตือนภยัในพื Aนที& โดยมี นางสําเนียง มณีรัตน์  (รักษาการ) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดระนอง ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติงาน ฝ่ายสังเคราะห์ผู้ประสบภัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ  

เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบ Zoom 

            นางสําเนียง มณีรัตน์ หวัหน้าสํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัระนอง กล่าวว่า การเสริมสร้างการ

รับรู้การเฝ้าระวัง และการแจ้งเตือนภยั เป็นแนวทางที&สําคัญในการลดความเสี&ยงจากการเกิดสาธารณภยั สร้างความ

พร้อมและเพิ&มศักยภาพของหน่วยงานและประชาชน รวมทั Aงเป็นการทดสอบจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงาน

เพื&อนําไปสู่การปรับปรุง การปฏิบัติงานและการเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย กอปรเป็นแนว

ทางการปฏิบัติของระบบการเตือนภัยที&ได้กําหนดกระบวนการแจ้งเตือนภัย ประกอบด้วย การเฝ้าระวัง การติดตาม

สถานการณ์ การแจ้งเตือนล่วงหน้า ตลอดจนการรับมือจากภัยธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื Aนที&เข้าร่วม

โครงการ ประกอบด้วยอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น และภาคีเครือข่ายในพื Aนที&เข้าร่วมประชุมครั Aงนี A 
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พ่อเมืองศรีสะเกษ มอบบา้นโครงการสร้าง/ซ่อมบา้นให้ผูด้อ้ยโอกาส ผูย้ากไร้และ

ผูย้ากจน "เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิDงกนั"	
วันนี % (7 ก.ย.64) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจงัหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆ  

ศรีสะเกษ ไม่ทิ %งกัน" เนืWองในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังทีW 41 แก่ นางสาวมะลิ ดาวใส อายุ 60 ปี บ้านเลขทีW 87  

บ้านฮ่องสามคัคี หมู่ทีW 11 ตําบลสําโรงพลนั  

        เดิมทีWอยู่อาศัย เป็นบ้านชั %นเดียว หลังคามุงด้วยสังกะสี ฝาบ้านไม้และพื %นบ้านไม้ ในตัวบ้านมีเพียงห้องนอน  

ในฤดูฝน ฝนสาดสมาชิกในครอบครัว 4 คนประกอบอาชีพรับจ้างทัWวไป  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานกังานเหล่า

กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิWมเ ติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิWน และภาคเอกชน จํานวน 10,000 บาท รวมทั %งสิ %น จํานวน 60,000 บาท พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิWมเติม ก่อสร้าง

โดยการสละแรงงาน อปท.กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 

        หลังจากนั %น ผู้ ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมมอบสิWงของเครืW องอุปโภคบริโภค และเครืW องใช้จําเป็น 

จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 

        สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมส่งเสริมเครือข่าย 

การท่องเทีWยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัWนคงของมนุษย์จังหวัด 

ศรีสะเกษ หน่วยงานในสงักัดกระทรวงการคลงัจังหวดัศรีสะเกษ คณะบริหารงานคลงัจงัหวดั สํานักงานพาณิชย์จงัหวดั 

ศรีสะเกษ สํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัศรีสะเกษ สํานกังานเกษตรจงัหวดัศรีสะเกษ ศนูย์การศึกษา

พิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ อําเภอไพรบึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิWน ผู้ปกครองท้องทีWให้แก่ครอบครัวของราษฎร 

รายดงักล่าวเพืWอใช้ในการดํารงชีพต่อไป 

        ทั %งนี % การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวดําเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื %อไวรัส 

โคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสขุอย่างเคร่งครัด 

        โดยมี นายวิชัย ตั %งคําเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดั 

ศรีสะเกษ/ทีWปรึกษาคณะผู้บริหารการคลงัประจําจงัหวดัศรีสะเกษ หวัหน้าส่วนราชการในสงักัดกระทรวงพฒันาสงัคมและ

ความมัWนคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัด 

ศรีสะเกษ ผู้ แทนผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้า

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลกัษ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวดั สมาชิกชมรม

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเทีWยวจังหวัด 

ศรีสะเกษ นายอําเภอไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการอําเภอไพรบึง ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิWน ผู้ ปกครอง

ท้องทีW ผู้บริหารองค์กรเอกชนเข้าร่วมพิธีในครั %งนี % 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15886
วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย

รหัสข่าว: C-210908020022(8 ก.ย. 64/02:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.53 Ad Value: 22,583 PRValue : 67,749 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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เหล่ากาชาดจงัหวดัพงังา ส่งมอบยานพาหนะสนบัสนุนภารกิจเผชิญเหต ุรองรับ

ขนยา้ยผูป่้วยโควิด 19	
 

 
 

วันที' 7 ก.ย. 64 นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายก 

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกันส่งมอบรถยนต์ซึ'งเป็นครุภัณฑ์ของสํานักงาน 

เหล่ากาชาดจงัหวดัพงังา ให้กับสํานกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพงังา 

      เพื'อใช้เป็นยานพาหนะรองรับการเดินทางของผู้ ติดเชื Vอและผู้สมัผสัเสี'ยงสงูในจังหวดั คอยรับประชาชนที'มีภูมิลําเนา

อยู่ในจังหวัดพังงาที'ติดเชื Vอโควิด 19 จากต่างจังหวัดกลับมาดูแลรักษาที'บ้าน พร้อมใช้สนับสนุนภารกิจตามโครงการ 

จิตอาสาของจังหวัดพังงา ตลอดจนภารกิจในด้านอื'นๆ โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา  

ได้ขอรับบริจาคเพื'อนําไปใช้ในภารกิจเผชิญเหตใุนสถานการณ์ฉุกเฉนิเพิ'มประสิทธภิาพในการช่วยเหลือประชาชนในพื Vนที'

จงัหวดัพงังาให้มีความคล่องตวั สะดวก และรวดเร็วมากยิ'งขึ Vน 

 
 

 

กองเผยแพร,และประชาสัมพันธ7   ฝ9ายประชาสัมพันธ7 

 (www.thainews.prd.go.th)  



 

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

 

 
 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหน้ากากอนามัยเพื=อใช้ป้องกันโรคติดเชื Bอไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-

19) จํานวน 2,880 กล่องแก่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธาน

กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบและส่งมอบให้

หน่วยงานต่างๆ เพื=อนําไปมอบแก่ประชาชนที=มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื Bนที=จังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณห้องโถง  

ศาลาจงัหวดัสมทุรปราการ 

        สําหรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื Bอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ยังคงพบผู้ป่วยเพิ=มขึ Bน 

อย่างต่อเนื=องจนถึงปัจจุบัน และต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ 

มอบหน้ากากอนามยัให้จังหวดัทุกจังหวดั เพื=อนําไปมอบแก่ประชาชนที=มีฐานะยากจนและขาดแคลน จงัหวดัสมทุรปราการได้รับ

มอบหน้ากากอนามัย จากมูลนิธิ ราชประชานุ เ คราะห์  ในพระบรมรา ชูป ถัมภ์  จํานวน 2,880 กล่อง โดยได้จัดส ร ร

ให้ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ , สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สมุทรปราการ ,สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั=นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ  

เพื=อนําไปมอบแก่ประชาชนที=มีฐานะยากจนและขาดแคลน รวมถึงประชาชนที=ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื Bอ

ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อาทิ กลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ในพื Bนที=ต่อไป 
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หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: กทม.ดีเดย์เข็มแรก21ก.ย.ลุยฉีดไฟเซอร์ นร.กลุ่มเสี่ยงอายุ12-18ปี

รหัสข่าว: C-210908005084(8 ก.ย. 64/06:28) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 157.46 Ad Value: 141,714 PRValue : 425,142 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11

หัวข้อข่าว: กทม.ดีเดย์เข็มแรก21ก.ย.ลุยฉีดไฟเซอร์ นร.กลุ่มเสี่ยงอายุ12-18ปี
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Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 10, 11
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14742
วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 11

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

Col.Inch: 59.54 Ad Value: 74,425 PRValue : 223,275 คลิป: สี่สี(x3)
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