
  
  
  สรุปข่าวจากสื่อมวลชนที่นำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ            
สาธารณภัย การบริหารราชการ และข่าวอ่ืน ๆ ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ข่าวเกี่ยวกับภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• พายุฤดูร้อน 

นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ หน้า ๙๑ หัวข้อข่าว ปภ.บูรณาการสรรพกำลังรับมือ “พายุฤดูร้อน” 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวดเร็ว เสนอข่าว ความแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูร้อน          
ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที ่ โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตก                
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากพายุฤดูร ้อน จึงได้สั ่งการให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ                 
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เตรียมรับมือพายุฤดูร้อนครอบคลุมทุกด้านและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ดังนี้ เผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือรวดเร็ว โดยประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้องโดยเร็ว ทั้งกรณีบ้านเรือนเสียหาย กรณีป้ายโฆษณา         
สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น และโครงสร้างพื้นฐานเสียหาย รวมถึงกรณีผลผลิตการเกษตรเสียหาย สำหรับการ
เตรียมพร้อมรับมือ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา หากมี
แนวโน้มเกิดพายุฤดูร้อน ให้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือน
ประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัย และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบ          
ความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพแข็งแรง พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากพายุฤดูร้อน มาตรการดูแลประชาชนและช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลังและครอบคลุมทุกด้าน           
ทั้งการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์
สนับสนุนการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมถึงเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและ            
สิ่งสาธารณประโยชน์ให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว  
• วาตภัย 

 www.mgronline.com www.chiangmainews.com www.obsnews.today เสนอข่าว กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมา            
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้น               
จากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในห้วงวันที่ 
1 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน (11 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและ           
ลมกระโชกแรงในพ้ืนที่ 35 จังหวัด รวม 105 อำเภอ 221 ตำบล 468 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 

2,746 หลัง… 
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2,746 หลัง วัด 7 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง เสาไฟฟ้า 7 ต้น รถยนต์ 11 คัน ผู้บาดเจ็บ 10 ราย (กาญจนบุรี   
1 ราย สระบุรี 9 ราย) แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร 
และพิจิตร รวม 11 อำเภอ 23 ตำบล 52 หมู ่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 332 หลัง             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และอุบลราชธานี 
รวม 67 อำเภอ 137 ตำบล 302 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,567 หลัง ภาคตะวันออก 
5 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี และตราด รวม 10 อำเภอ 18 ตำบล 28 หมู่บ้าน 
บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 251 หลัง ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครนายก รวม 17 อำเภอ 43 ตำบล 86 หมู่บ้าน   บ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 596 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม  

ข่าวเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัย 

• มลพิษทางอากาศ 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หน้า ๑ เสนอข่าว ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ปริมาณ PM2.5 ในประเทศ                 
พบเกินค่ามาตรฐานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เชียงราย น่าน แมฮ่่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ 
อ ุตรด ิตถ ์ ส ุโขทัย ตาก กำแพงเพชร สระบุร ี  หนองคาย อุบลราชธานี นครราชสีมา และบุร ีร ัมย์                            
โดยภาคเหนือ พบค่าฝุ่นระหว่าง ๓๒ – ๒๔๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานพื้นที่สีแดง              
๘ พ้ืนที่ ได้แก่ ค่าฝุ่นสูงสุดที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดได้ ๒๔๘ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ และ
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขณะที่พื ้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วัดได้ ๒๒ – ๕๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐาน ๒ พื ้นที ่ ได้แก่                     
บริเวณถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว ๙๕ เขตวังทองหลาง และริมถนนนวมนิทร์ แยกบางกะปิ เขตบางกะปิ   

• ความปลอดภัยทางถนน 
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หน้า ๙ เสนอข่าว นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง

สาธารณสุข เป ิดเผยว ่า ท ี ่ประช ุมคณะกรรมการควบคุมเคร ื ่องด ื ่มแอลกอฮอล์  คร ั ้งที่  ๑/๒๕๖๔                           
โดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เสนอให้ประสานงานกับ ศบค. เพื่อกำหนดแนวทางการ              
จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 และอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดให้สถานที่                      
จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ต้องไม่มีการขายเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่จัดงานและมี            
จุดสกัดเพ่ือคัดกรองผู้ดื่มแล้วขับตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” รวมถึงเห็นชอบให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กทม. ร่วมกับ
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด สรรพสามิต และฝ่ายปกครอง จัดทำแผนมาตรการควบคุม

เครื่องดื่ม… 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน บูรณาการร่วมกับแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์             
พ.ศ. ๒๕๕๑ การห้ามขายให้ผู ้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ห้ามขายในลักษณะการลด แลก แจก แถม                  
ให้แลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น รวมถึงการเสนอสิทธิการรับชมการแสดง การชิงโชค ชิงรางวัลด้วย ห้ามโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือ  
ชักจูงใจให้ดื่ม เริ่มรณรงค์ตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาล ภายใต้แนวคิด “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นผู้ขับขี่ยานพาหนะให้งด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า ๖ ชั่วโมงก่อนขับขี่ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมมาตรการทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ด่านชุมชน ในช่วง ๑๐ – ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติคัดกรองผู้ถูกคุมความประพฤติความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา และส่งต่อ                    
ผู้ถูกคุมความประพฤติทุกรายที่ยินยอมเข้ารับการบำบัดที่สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่พบ
ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และสงสัยว่าดื่มสุรา ขอให้เจ้าหน้าที่ตำร วจทำการ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจผู้บาดเจ็บทุกราย หากผู้บาดเจ็บไม่สามารถเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์
ทางลมหายใจได้ ให้ส่งเจาะเลือดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทันทีที่พบอุบัติเหตุ หรือภายใน ๔ ชั่วโมงหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการกับสถานที่ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ส่งคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         

• โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด หน้า ๑ เสนอข่าว  

-  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) หรือ ศบค. เผยแพร่

สถานการณ์โรคโควิด-19 ประจำวันว่า ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม ๑๑๘.๖๒ ล้านราย เสียชีวิตสะสม ๒.๖๓ ล้านราย 

ส่วนประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๕๘ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๕๓ ราย และเดินทางมาจาก

ต่างประเทศ ๕ ราย ทำให้มีผู้ป่วย่สะสม ๒๖,๕๙๘ ราย รักษาหายแล้ว ๒๖,๐๐๐ ราย เสียชีวิตสะสม ๘๕ ราย 

- พล.อ.ณัฐพล นาคพานิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19       

ได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับหน่วยงาน          

ที่เกี่ยวข้อง และจะหารือกันอีกครั้งในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ 

ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ก่อนนำเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องการกำหนด

มาตรการผ่อนคลายช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

อย่างรอบคอบและเหมาะสมที่สุด  

 

 

 

 
พยากรณอ์ากาศ… 



๔ 

 

พยากรณ์อากาศประจำวัน 

www.posttdoay.com เสนอข่าว พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน 

ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และ

อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้ง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน 

โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชน   

ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพ

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนนี้ไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง          

มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน                

ทำให้มีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีน้อยถึง              

ปานกลาง เว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุม

บริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนและอัตราการระบายของอากาศมีน้อย 

 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2117
วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 91(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการสรรพกำลังรับมือ 'พายุฤดูร้อน' ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวดเร็ว

รหัสข่าว: C-210312031070(12 มี.ค. 64/05:10) หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 113.84 Ad Value: 54,643.20 PRValue : 163,929.60 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2117
วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 91(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: ปภ.บูรณาการสรรพกำลังรับมือ 'พายุฤดูร้อน' ช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวดเร็ว

รหัสข่าว: C-210312031070(12 มี.ค. 64/05:10) หน้า: 2/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 113.84 Ad Value: 54,643.20 PRValue : 163,929.60 คลิป: สี่สี(x3)



           
ฉบับประจำวันที่..12..เดือน..มีนาคม... พ.ศ......2564..... กรอบ (./..)เช้า  (...)บ่าย  หน้า...1..จำนวน …1..แผ่น 
 
ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพ้ืนที่ 35 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

11 มี.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน เกิดพายุฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่  35 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร เลย 
หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ นครราชสีมา อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครนายก รวม 105 อำเภอ 221 ตำบล 468 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 2,746 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพ้ืนที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน        
แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้น                
จากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในห้วงวันที่ 1 มีนาคม 2564 
- ปัจจุบัน (11 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 35 จังหวัด 
รวม 105 อำเภอ 221 ตำบล 468 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,746 หลัง วัด 7 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง เสาไฟฟ้า 
7 ต้น รถยนต์ 11 คัน ผู้บาดเจ็บ 10 ราย (กาญจนบุรี 1 ราย สระบุรี 9 ราย) แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ แพร่ 
สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และพิจิตร รวม 11 อำเภอ 23 ตำบล 52 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 332 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม 
สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา และอุบลราชธานี รวม 67 
อำเภอ 137 ตำบล 302 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,567 หลั ง ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี และตราด รวม 10 อำเภอ 18 ตำบล 28 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ผลกระทบ 251 หลัง ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ
นครนายก รวม 17 อำเภอ 43 ตำบล 86 หมู่บ้าน  บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 596 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์
คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือ            
ตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่ม
เพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป 

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

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

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

(/) www.mgronline.com www.chiangmainews.com www.obsnews.today  



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24503
วันที่: ศุกร์ 12 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 8

หัวข้อข่าว: ผงะ!เชียงรายสูดฝุ่นพิษป่วยเฉียด3หมื่น

รหัสข่าว: C-210312021006(12 มี.ค. 64/03:15) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 36.85 Ad Value: 31,322.50 PRValue : 93,967.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8886
วันที่: ศุกร์ 12 มีนาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-สาธารณสุข

หน้า: 9(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชงเพิ่ม'มาตรการทดสอบ'ผู้ขับขี่ที่สงสัยดื่มเหล้า ณ หน้าด่านตรวจ

รหัสข่าว: C-210312008023(12 มี.ค. 64/03:46) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 27.56 Ad Value: 20,670 PRValue : 62,010 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11062
วันที่: ศุกร์ 12 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11, 10

หัวข้อข่าว: 'ป้อม-11รมต.'ชิ่งฉีดวัคซีน

รหัสข่าว: C-210312012066(12 มี.ค. 64/05:34) หน้า: 1/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 144.92 Ad Value: 224,626 PRValue : 673,878 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11062
วันที่: ศุกร์ 12 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11, 10

หัวข้อข่าว: 'ป้อม-11รมต.'ชิ่งฉีดวัคซีน

รหัสข่าว: C-210312012066(12 มี.ค. 64/05:34) หน้า: 2/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 144.92 Ad Value: 224,626 PRValue : 673,878 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11062
วันที่: ศุกร์ 12 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11, 10

หัวข้อข่าว: 'ป้อม-11รมต.'ชิ่งฉีดวัคซีน

รหัสข่าว: C-210312012066(12 มี.ค. 64/05:34) หน้า: 3/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 144.92 Ad Value: 224,626 PRValue : 673,878 คลิป: สี่สี(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: ไทยร้อนระอุ ฟ้าหลัวตอนกลางวัน ฝนบางพื้นที่ กทม.10%

รหัสข่าว: I-I210312000620 หน้า: 1/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/647663
https://www.posttoday.com
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หัวข้อข่าว: ไทยร้อนระอุ ฟ้าหลัวตอนกลางวัน ฝนบางพื้นที่ กทม.10%

รหัสข่าว: I-I210312000620 หน้า: 2/4

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

https://www.posttoday.com/social/general/647663
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 เวลา 06:38
หัวข้อข่าว: ไทยร้อนระอุ ฟ้าหลัวตอนกลางวัน ฝนบางพื้นที่ กทม.10%

รหัสข่าว: I-I210312000620 หน้า: 3/4

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