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อาเซียนรวมใจช่วยไทยสู้โควิด-19 ปภ.ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

วันนี ้ (3 ก.ย.64) นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สง่ มอบ
สิ่ ง ของช่ วยเหลื อของอาเซี ยน จ านวน 3,065 ชุด จากคลัง เก็บสิ่ง ของช่ วยเหลือทางไกลของอาซี ยน (DELSA
Satellite Warehouse) ซึ่งตัง้ อยู่ท่ศี นู ย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ให้แก่จงั หวัดสมุทรปราการ
นนทบุรี และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อนาไปมอบให้แก่ผปู้ ่ วยและกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 ในพืน้ ที่ โดยนายวัน
ชัย คงเกษม ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ 1,400 ชุด และผูแ้ ทนสานักงานเขตดุสิต นาย
ธานินทร์ เนียมหอม ผู้ช่ วยผู้อานวยการเขตดุสิต รับมอบสิ่งของช่ วยเหลือ จานวน 200 ชุด และในวันที่ 6 ก.ย.64
มีกาหนดส่งมอบให้จงั หวัดนนทบุรี จานวน 1,465 ชุด
สาหรับสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนที่ส่งให้กับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการตอบโต้สถานการณ์โควิด -19
ในครัง้ นี ้ ได้รบั การสนับสนุนจากองค์การ Direct Relief โดยการประสานงานผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อ
การให้ความช่ วยเหลื อเพื่อมนุษยธรรม หรือ AHA Centre รวมมูลค่า USD 62,000 หรือประมาณ 2 ล้านบาท
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานงานร่วมกับ AHA Centre จัดซือ้
ชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene Kits) รวมทัง้ หมด 3,065 ชุด แบ่งเป็ น ชุดสาหรับบุคคลทั่วไป (2,265
ชุด) ชุดสาหรับเด็ก (400 ชุด) และชุดสาหรับผูส้ งู อายุหรือผูป้ ่ วยติดเตียง (400 ชุด)

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(../..)https://today.line.me / https://mgronline.com/ https://news1005.mcot.net/
www.facebook.com/fm91trafficpro / www.chiangmainews.co.th
https://twitter.com/ddpmnews / www.bangkokbiznews.com

ฉบับประจำวันที่…4...เดือน..กันยายน..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยรวม 13 จังหวัด ปั จจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

วันที่ 3 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. ปภ.รายงานตัง้ แต่วันที่ 27 ส.ค. 64 – ปั จจุบนั เกิดนา้ ท่วมฉับพลันและ
นา้ ป่ าไหลหลากใน 13 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก กาแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์ สระแก้ว สิงห์บรุ ี สมุทรปราการ และกาญจนบุรี รวม 28 อาเภอ 62 ตาบล 166 หมู่บา้ น ประชาชน
ได้รบั ผลกระทบ 65,464 ครัวเรือน ไม่มีผบู้ าดเจ็บและเสียชีวิต ปั จจุบนั ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่ง ปภ.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพืน้ ที่สารวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่อไป
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
(กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ท่ีพัดปกคลุม ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทาให้เกิดฝนตกหนัก โดยตั้ง แต่วันที่ 27 ส.ค. 64 –
ปั จจุบนั (3 ก.ย. 64 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดนา้ ท่วมฉับพลันและนา้ ป่ าไหลหลากใน 13 จังหวัด ได้แก่ ตาก
พิ ษ ณุโ ลก ก าแพงเพชร นครราชสี ม า ปราจี น บุรี ชลบุรี ระยอง จัน ทบุรี ประจวบคี รี ขัน ธ์ สระแก้ว สิ ง ห์บุ รี
สมุทรปราการ และกาญจนบุรี รวม 28 อาเภอ 62 ตาบล166 หมู่บา้ น ประชาชนได้รบั ผลกระทบ 65,464 ครัวเรือน
ไม่มีผบู้ าดเจ็บและเสียชีวิต ปั จจุบนั สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด โดยที่จงั หวัดชลบุรี นา้ ที่ท่วมขังในพืน้ ที่
หมู่ท่ี 2,3,4 ตาบลเสด็จ อาเภอเมืองชลบุรี คาดจะเข้าสู่ภาวะปกติในวันนี ้ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ป ระสานจัง หวัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง เร่ง ให้ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบภัย
โดยสารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ต่อไป
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ปล่อยขบวนรถ ปภ.ช่วยเหลือพืน้ ทีน่ ้ำท่วมขัง อ.บ้ำนโป่ ง หลังฝนตกหนักหลำยแห่ง

วันที่ 3 ก.ย.64 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายอุดม เพชรคุต
ผูอ้ านวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 นายอนุตร ปางพุฒิพงษ์ หัวหน้าสานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดราชบุรี ร่วมปล่อยขบวนรถสนับสนุนเครื่ องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมช่ วยเหลื อ
ประชาชนในพืน้ ที่ จ.ราชบุรี บริเวณศูนย์เครื่องจักกล (เชิงเขาแก่นจันทน์) โดยมีนายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการ
นายก อบจ.ราชบุรี นางสาวลักษิกา เนตรสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผูบ้ ริหารและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมพิธี ในการนาไปช่วยเหลือพืน้ ที่ อ.บ้านโป่ ง ซึ่งอยู่ระหว่างเกิดปั ญหานา้ ท่วมขัง
จากเหตุฝนตกหนัก ทาให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนหลายจุด
นายวิวฒ
ั น์ นิติกาญจนา นายก อบจ. ราชบุรี เปิ ดเผยว่า ได้รบั ความร่วมมือจากกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่ได้นาเครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยเหลือระหว่างนีซ้ ่ึงกาลังมีฝนตกหนัก ทาง อบจ.
ราชบุรีได้หารือกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ได้
หารือไปทางเขต 4 จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ได้นาเครื่องมือ เครื่องสูบส่ง และเครื่องสูบนา้ ขนาดใหญ่ ที่สามารถสูบนา้ ใน
พืน้ ที่ท่วมขังได้ 24,000 ลิตร ต่อนาที ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากเมื่อ 2 วันก่อนมีฝนตกหนักที่ อ.บ้านโป่ ง มีนา้ ท่วม
ขังหลายแห่ง วันนีจ้ ึงจะนาเครื่องจักรเหล่านีไ้ ปลงพืน้ ที่ อ.บ้านโป่ ง ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปั ญหานา้
ท่วมขัง มีเครื่องสูบส่ง รถสูบส่งขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถสูบนา้ ได้ 3 กิโลเมตร และเครื่องสูบนา้ ขนาด 24 นิว้ และ
รถดับเพลิงเป็ นชนิดโฟม อีก 1 คัน นามาไว้ท่รี าชบุรี เพื่อช่วยเหลือดูแลปัญหาต่างๆในพืน้ ที่
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เมื่อช่วงค่ำวำนนี้ (2 ก.ย.64) เวลำ 18.00 – 20.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำไหลหลำก
เข้ ำ ท่ ว มบ้ ำ นเรือ นประชำชนในพื้น ที่ห มู่ที่ 9,11,15,6 ต ำบลห้ ว ยขมิ้น อ ำเภอด่ ำ นช้ ำง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี บ้ำนเรือนประชำชนได้รับผลกระทบ 20 หลัง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุพรรณบุรีได้ส่งั กำร
ให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อปพร. ให้กำรช่วยเหลือประชำชนขน
ย้ำยสิ่งของขึน้ สูง ซึ่งสถำนกำรณ์ได้เข้ำสู่ภำวะปกติแล้ว

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 4 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15882
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 6
Col.Inch: 59.12 Ad Value: 65,032
PRValue (x3): 195,096
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่ม30จว.'จันทบุรี-ตราด'หนัก'ด่านช้าง'น้ำป่าทะลักโคราชแล้งฝนทิ้งช่วง

รหัสข่าว: C-210904020003(4 ก.ย. 64/04:48)

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 4 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15882
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 6
Col.Inch: 59.12 Ad Value: 65,032
PRValue (x3): 195,096
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: เตือนฝนถล่ม30จว.'จันทบุรี-ตราด'หนัก'ด่านช้าง'น้ำป่าทะลักโคราชแล้งฝนทิ้งช่วง

รหัสข่าว: C-210904020003(4 ก.ย. 64/04:48)

หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 12
ฉบับที่: 619
หน้า: 10(กลาง), 11
Col.Inch: 214.29 Ad Value: 85,716
PRValue (x3): 257,148
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: "น้ำท่วม-น้ำป่า" ระส่ำทั่วไทยเฝ้าระวัง "น้ำท่วมใหญ่ 2564" พร้อมไหม? ถ้าน้องน้ำมา...

รหัสข่าว: C-210904063027(4 ก.ย. 64/04:31)

หน้า: 1/4

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 12
ฉบับที่: 619
หน้า: 10(กลาง), 11
Col.Inch: 214.29 Ad Value: 85,716
PRValue (x3): 257,148
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: "น้ำท่วม-น้ำป่า" ระส่ำทั่วไทยเฝ้าระวัง "น้ำท่วมใหญ่ 2564" พร้อมไหม? ถ้าน้องน้ำมา...

รหัสข่าว: C-210904063027(4 ก.ย. 64/04:31)

หน้า: 2/4

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 12
ฉบับที่: 619
หน้า: 10(กลาง), 11
Col.Inch: 214.29 Ad Value: 85,716
PRValue (x3): 257,148
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: "น้ำท่วม-น้ำป่า" ระส่ำทั่วไทยเฝ้าระวัง "น้ำท่วมใหญ่ 2564" พร้อมไหม? ถ้าน้องน้ำมา...

รหัสข่าว: C-210904063027(4 ก.ย. 64/04:31)

หน้า: 3/4

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 4 - ศุกร์ 10 กันยายน 2564
ปีที่: 12
ฉบับที่: 619
หน้า: 10(กลาง), 11
Col.Inch: 214.29 Ad Value: 85,716
PRValue (x3): 257,148
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: "น้ำท่วม-น้ำป่า" ระส่ำทั่วไทยเฝ้าระวัง "น้ำท่วมใหญ่ 2564" พร้อมไหม? ถ้าน้องน้ำมา...

รหัสข่าว: C-210904063027(4 ก.ย. 64/04:31)

หน้า: 4/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 4 กันยายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15882
หน้า: 1(กลาง), 5
Col.Inch: 202.73 Ad Value: 314,231.50
PRValue (x3): 942,694.50
หัวข้อข่าว: สธ.สั่งปูพรม3สูตรทั่วปท.ฉีดไขว้-เข็ม3

รหัสข่าว: C-210904020002(4 ก.ย. 64/04:49)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/4

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: เสาร์ 4 กันยายน 2564
ปีที่: 44
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