
สรุปข�าวประจําวันท่ี 24 ส.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- เอเปกฉลองเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า 174 ล�านไร� (ไทยรัฐ 24 ส.ค. 65 หน�า 7) 

- 21ปท.ถก'เอเปก'ป�าไม� (ข�าวสด 24 ส.ค. 65 หน�า 2) 

 

ข�าวเว็บไซต* 

- ปลัดทส. ต�อนรับผู�แทน 21 เขตเศรษฐกิจ ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 

ข�าวสด 23 ส.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7227313 

- ประชุม รมต.เอเปค ป�าไม� ทส.เจ�าภาพ ฉลองความสําเร็จเพ่ิม พท.ป�า 27.9 ล�านเฮกตาร% 

มติชน วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3522794 

- ประชุมวันแรก รัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 “ปลัดฯ จตุพร” ต�อนรับผู�แทน 21 เขตเศรษฐกิจ รOวมพิจารณา “รOาง ถ�อยแถลงเชียงใหมO” 

บ�านเมือง วันอังคาร ท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/relation/293251 

- เอเปกฉลองเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า 174 ล�านไรO 

ไทยรัฐ  24 ส.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2480740 

- กทม. - 21ปท.ถก‘เอเปก’ป�าไม� 

ขOาวสด 24 ส.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7228310 

- ปภ.อุตรดติถ% ลงพ้ืนท่ีสํารวจความเสียหายจากเหตุนํ้าหลากดินโคลนถลOม  

เดลินิวส% 23 สิงหาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1389753/ 

- ปภ.อุตรดติถ%เรOงสาํรวจความเสียหายจากนํ้าป�า-ดินโคลนถลOม 

ผู�จัดการออนไลน%  23 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000080769 
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ปลัดทส. ต�อนรับผู�แทน 21 เขตเศรษฐกิจ ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 

ขOาวสด 23 ส.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7227313 

ประชุมวันแรก รัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 (MMRF5) ‘จตุพร’ ปลัดทส. ต�อนรับผู�แทน 21 เขตเศรษฐกิจ เผย

ความสําเร็จเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�รOวมกัน 174.38 ล�านไรO ในปd 63 ทะลุเปeาเดิม 125 ล�านไรO พร�อมรOวมพิจารณา รOาง ถ�อยแถลง

เชียงใหมO ชี้ทรัพยากรป�าไม�ชOวยลดโลกร�อน 

23 ส.ค. 65 – ท่ีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหมO นายจตุพร บุรุษพัฒน% ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(ทส.) เปiนประธานกลOาวต�อนรับและเปjดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of 

Ministers Responsible for Forestry) หรือ MMRF5 เปiนวันแรก โดยมีระดับรัฐมนตรีซ่ึงรับผิดชอบในภารกิจด�านการป�า

ไม�จากกลุOมเขตเศรษฐกิจเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ เข�ารOวมประชุม โดยกระทรวงทรัพยากรฯ เปiนเจ�าภาพในการประชุม

รัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� จัดข้ึนระหวOางวันท่ี 23 – 25 ส.ค. 65 

นายจตุพร กลOาววOา การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� เปiนการประชุมระดับรัฐมนตรี 1 ใน 9 เรื่อง ท่ีมีการจัดประชุมข้ึน

กOอนการจัดประชุมระดับผู�นําเขตเศรษฐกิจในชOวงเดือนพ.ย. ท่ีจะถึงนี้ เพ่ือเปiนเวทีให�รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบด�านป�าไม�ของเขต

เศรษฐกิจเอเปค ได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาโอกาสและแนวทางความรOวมมือในการใช�ภาคการป�าไม�เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจ การค�าของภูมิภาค ควบคูOกับการดูแลสิ่งแวดล�อมโลกผOานกระบวนการจัดการป�าไม�อยOางยั่งยืน และถูกต�องตาม

กฎหมายในระดับท�องถ่ินของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและในระดับนานาชาติท่ีสมาชิกฯ รOวมเปiนภาคี 

นายจตุพร กลOาวอีกวOา สิ่งท่ีสําคัญคือ ประเทศไทยจะใช�โอกาสนี้ในการฉลองความสําเร็จของสมาชิกเอเปคในการรOวมกันดําเนินงาน

จนสามารถบรรลุตามเปeาหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ของภูมิภาคเกินกวOาเปeาหมายท่ีกําหนดไว� คือ เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ได�ถึง 174.38 ล�าน

ไรO หรือ 27.9 ล�านเฮกตาร% ภายในปd พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) จากท่ีกําหนดไว� 125 ล�านไรO หรือ 20 ล�านเฮกตาร% และรOวมกัน

พิจารณาถึง รOาง ถ�อยแถลงเชียงใหมO ท่ีประเทศไทยพยายามให�ทุกเขตเศรษฐกิจเห็นรOวมกันวOา ป�าไม�เปiนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีสุด

ในการแก�ไขปtญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีทุกเขตเศรษฐกิจจะได�รับผลกระทบนี้รOวมกันอยOางไมOอาจหลีกเลี่ยงได� 



 

  

ประชุม รมต.เอเปค ป�าไม� ทส.เจ�าภาพ ฉลองความสําเร็จเพ่ิม พท.ป�า 27.9 ล�านเฮกตาร% 

มติชน วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3522794 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน% ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปiนประธานกลOาวต�อนรับ

และเปjดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry) 

หรือ MMRF5 เปiนวันแรก ซ่ึงประเทศไทยในฐานะเจ�าภาพการประชุมผู�นําเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟjก หรือ เอเปค 2022 เปiน

เจ�าภาพจัดการประชุมข้ึนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ระหวOางวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลอ เม

อริเดียน จังหวัดเชียงใหมO เพ่ือรOวมกันพิจารณาถึง รOาง ถ�อยแถลงเชียงใหมO อันจะเปiนการนําไปสูOการแสวงหาแนวทางความรOวมมือ

ตOอไป หลังจากท่ีสามารถรOวมกันบรรลุการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ได�เกินกวOาเปeาหมายท่ีกําหนดไว�ในปd ค.ศ. 2020 

นายจตุพรกลOาววOา โดยการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� เปiนการประชุมระดับรัฐมนตรี 1 ใน 9 เรื่อง ท่ีมีการจัดประชุมข้ึนกOอน

การจัดประชุมระดับผู�นําเขตเศรษฐกิจในชOวงเดือนพฤศจิกายนท่ีจะถึงนี้ เพ่ือเปiนเวทีให�รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบด�านป�าไม�ของเขต

เศรษฐกิจเอเปค ได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาโอกาสและแนวทางความรOวมมือในการใช�ภาคการป�าไม�เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจ การค�าของภูมิภาค ควบคูOกับการดูแลสิ่งแวดล�อมโลกผOานกระบวนการจัดการป�าไม�อยOางยั่งยืน และถูกต�องตามกฎหมาย

ในระดับท�องถ่ินของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและในระดับนานาชาติท่ีสมาชิกฯ รOวมเปiนภาคี 

โดยสิ่งท่ีสําคัญคือ ประเทศไทยจะใช�โอกาสนี้ในการฉลองความสําเร็จของสมาชิกเอเปคในการรOวมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุ

ตามเปeาหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ของภูมิภาคเกินกวOาเปeาหมายท่ีกําหนดไว� คือ เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ได�ถึง 174.38 ล�านไรO หรือ 27.9 

ล�านเฮกตาร% ภายในปd พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) จากท่ีกําหนดไว� 125 ล�านไรO หรือ 20 ล�านเฮกตาร% และรOวมกันพิจารณาถึง รOาง 

ถ�อยแถลงเชียงใหมO ท่ีประเทศไทยพยายามให�ทุกเขตเศรษฐกิจเห็นรOวมกันวOา ป�าไม�เปiนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีสุดในการแก�ไข

ปtญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีทุกเขตเศรษฐกิจจะได�รับผลกระทบนี้รOวมกันอยOางไมOอาจหลีกเลี่ยงได� 

 

 

 



    

 

ประชุมวันแรก รัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 “ปลัดฯ จตุพร” ต�อนรับผู�แทน 21 เขตเศรษฐกิจ รOวมพิจารณา “รOาง ถ�อยแถลง

เชียงใหมO” 

บ�านเมือง วันอังคาร ท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/relation/293251 

นายจตุพร บุรุษพัฒน% ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) เปiนประธานกลOาวต�อนรับและเปjดการประชุม

รัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry) หรือ MMRF5 เปiนวัน

แรก ซ่ึงประเทศไทยในฐานะเจ�าภาพการประชุมผู�นําเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟjก หรือ เอเปค 2022 เปiนเจ�าภาพจัดการประชุมข้ึน

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ระหวOางวันท่ี 23 - 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัด

เชียงใหมO เพ่ือรOวมกันพิจารณาถึง รOาง ถ�อยแถลงเชียงใหมO อันจะเปiนการนําไปสูOการแสวงหาแนวทางความรOวมมือตOอไป หลังจากท่ี

สามารถรOวมกันบรรลุการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ได�เกินกวOาเปeาหมายท่ีกําหนดไว�ในปd ค.ศ. 2020 

โดยการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด�านป�าไม� เปiนการประชุมระดับรัฐมนตรี 1 ใน 9 เรื่อง ท่ีมีการจัดประชุมข้ึนกOอนการจัดประชุม

ระดับผู�นําเขตเศรษฐกิจในชOวงเดือนพฤศจิกายนท่ีจะถึงนี้ เพ่ือเปiนเวทีให�รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบด�านป�าไม�ของเขตเศรษฐกิจเอเปค ได�

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาโอกาสและแนวทางความรOวมมือในการใช�ภาคการป�าไม�เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ การค�าของ

ภูมิภาค ควบคูOกับการดูแลสิ่งแวดล�อมโลกผOานกระบวนการจัดการป�าไม�อยOางยั่งยืน และถูกต�องตามกฎหมายในระดับท�องถ่ินของ

สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคและในระดับนานาชาติท่ีสมาชิกฯ รOวมเปiนภาคี  

โดยสิ่งท่ีสําคัญคือ ประเทศไทยจะใช�โอกาสนี้ในการฉลองความสําเร็จของสมาชิกเอเปคในการรOวมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุ

ตามเปeาหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ของภูมิภาคเกินกวOาเปeาหมายท่ีกําหนดไว� คือ เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ได�ถึง 174.38 ล�านไรO หรือ 27.9 

ล�านเฮกตาร% ภายในปd พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) จากท่ีกําหนดไว� 125 ล�านไรO หรือ 20 ล�านเฮกตาร% และรOวมกันพิจารณาถึง รOาง 

ถ�อยแถลงเชียงใหมO ท่ีประเทศไทยพยายามให�ทุกเขตเศรษฐกิจเห็นรOวมกันวOา ป�าไม�เปiนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีสุดในการแก�ไข

ปtญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีทุกเขตเศรษฐกิจจะได�รับผลกระทบนี้รOวมกันอยOางไมOอาจหลีกเลี่ยงได� 



 

เอเปกฉลองเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า 174 ล�านไรO 

ไทยรัฐ  24 ส.ค. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2480740 

นายจตุพร บุรุษพัฒน% ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปiนประธานเปjดการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด�านป�า

ไม� ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry) หรือ MMRF5 เปiนวันแรก ซ่ึงประเทศไทยใน

ฐานะเจ�าภาพการประชุมผู�นําเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟjก หรือเอเปก 2022 เปiนเจ�าภาพจัดการประชุมข้ึนโดย ทส. ท่ี จ.เชียงใหมO 

เพ่ือรOวมกันพิจารณาถึงรOาง ถ�อยแถลงเชียงใหมOอันจะเปiนการนําไปสูOการแสวงหาแนวทางความรOวมมือตOอไป หลังจากท่ีสามารถ

รOวมกันบรรลุการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ได�เกินกวOาเปeาหมายท่ีกําหนดไว�ในปd ค.ศ.2020 

นายจตุพรกลOาวตOอวOา การประชุมรัฐมนตรีเอเปกด�านป�าไม� เปiนการประชุมระดับรัฐมนตรี 1 ใน 9 เรื่อง ท่ีมีการจัดประชุมข้ึนกOอน

การจัดประชุมระดับผู�นําเขตเศรษฐกิจในชOวงเดือน พ.ย.ท่ีจะถึงนี้ เพ่ือเปiนเวทีให�รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบด�านป�าไม�ของเขตเศรษฐกิจ

เอเปก ได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาโอกาสและแนวทางความรOวมมือในการใช�ภาคการป�าไม�เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ การค�า

ของ ภูมิภาคควบคูOกับการดูแลสิ่งแวดล�อมโลกผOานกระบวนการจัดการป�าไม�อยOางยั่งยืน และถูกต�องตามกฎหมายในระดับท�องถ่ิน

ของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกและในระดับนานาชาติท่ีสมาชิกฯรOวมเปiนภาคี 

โดยสิ่งท่ีสําคัญคือ ประเทศไทยจะใช�โอกาสนี้ในการฉลองความสําเร็จของสมาชิกเอเปกในการรOวมกันดําเนินงานจนสามารถบรรลุ

ตามเปeาหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ของภูมิภาคเกินกวOาเปeาหมายท่ีกําหนดไว� คือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ได�ถึง 174.38 ล�านไรO หรือ 27.9 ล�าน

เฮกตาร% ภายในปd พ.ศ.2563 จากท่ีกําหนดไว� 125 ล�านไรO หรือ 20 ล�านเฮกตาร% และรOวมกันพิจารณาถึงรOางถ�อยแถลงเชียงใหมO ท่ี

ประเทศไทยพยายามให�ทุกเขตเศรษฐกิจเห็นรOวมกันวOา ป�าไม�เปiนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีสุดในการแก�ไขปtญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ท่ีทุกเขตเศรษฐกิจจะได�รับผลกระทบนี้รOวมกันอยOางไมOอาจหลีกเลี่ยงได� 

 

 

 

 



 

กทม. - 21ปท.ถก‘เอเปก’ป�าไม� 

ขOาวสด 24 ส.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7228310 

ทส. – เม่ือวันท่ี 23 ส.ค. ท่ีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหมO นายจตุพร บุรุษพัฒน% ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล�อม (ทส.) เปiนประธานกลOาวต�อนรับและเปjดการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 (The Fifth APEC 

Meeting of Ministers Responsible for Forestry) หรือ MMRF5 เปiนวันแรก โดยมีระดับรัฐมนตรีซ่ึงรับผิดชอบในภารกิจ

ด�านการป�าไม�จากกลุOมเขตเศรษฐกิจเอเปก 21 เขตเศรษฐกิจ เข�ารOวมประชุม โดยทส. เปiนเจ�าภาพในการประชุมระหวOางวันท่ี 

23-25 ส.ค. 

‘เอเปก’ป�าไม� – นายจตุพร บุรุษพัฒน% ปลัดทส. เปiนประธานเปjดการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด�านป�าไม� ครั้งท่ี 5 โดยมีรฐัมนตรี

จาก 21 ประเทศ ด�านป�าไม�จากกลุOมเขตเศรษฐกิจเอเปก 21 เขตเศรษฐกิจ เข�ารOวมประชุม ท่ีโรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.

เชียงใหมO 

นายจตุพรกลOาววOา การประชุมรัฐมนตรีเอเปกด�านป�าไม� เปiนการประชุมระดับรัฐมนตรี 1 ใน 9 เรื่อง กOอนการจัดประชุม

ระดับผู�นําเขตเศรษฐกิจในชOวงเดือนพ.ย.นี้ โดยประเทศไทยจะใช�โอกาสนี้ในการฉลองความสําเร็จของสมาชิกเอเปกในการ

รOวมกันดําเนินงานการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไม�ของภูมิภาคได� 174.38 ล�านไรO หรือ 27.9 ล�านเฮกตาร% ภายในปd 2563 เกินเปeาจากท่ี

กําหนดไว� 125 ล�านไรO หรือ 20 ล�านเฮกตาร% และพิจารณารOางถ�อยแถลงเชียงใหมO ท่ีประเทศไทยพยายามให�ทุกเขตเศรษฐกิจ

เห็นรOวมกันวOาป�าไม�เปiนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีสุดในการแก�ไขปtญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 



 

  

ปภ.อุตรดิตถ% เรOงชOวยเหลือประชาชนประสบเหตุน้ําหลากดินโคลนถลOม 

ปภ.อุตรดิตถ% ลงพ้ืนท่ีสํารวจความเสียหายจากเหตุน้ําหลากดินโคลนถลOม พร�อมเรOงให�การชOวยเหลือประชาชนได�รับผลกระทบ นํา

สะพานเบลีย%มาวางในจุดท่ีถูกน้ําตัดขาด 

เดลินิวส% 23 สิงหาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1389753/ 

เม่ือวันท่ี 23 ส.ค. นายณัฐวัฒน% เกตุจันทร% หัวหน�าสํานักงานปeองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ% พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ี

ท่ีเก่ียวข�อง ลงพ้ืนท่ี ต.น้ําไผO อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ% สํารวจความเสียหายจากเหตุน้ําป�าไหลหลากและดินโคลนถลOม เม่ือวันท่ี 21-22 

ส.ค. ท่ีผOานมา โดยสถานการณ%น้ําในปtจจุบันกลับสูOสภาวะปกติ แตOยังต�องให�ความชOวยเหลือประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจาก

เหตุการณ%ในครั้งนี้ 

เบ้ืองต�น เจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม� พร�อมด�วยทหารจากมณฑลทหารบกท่ี 35 และกองพันทหารม�าท่ี 7 เข�าทําความสะอาดบ�านเรือนท่ี

ได�รับความเสียหาย จํานวน 9 หลัง สOวนถนนท่ีถูกดินสไลด%ทับเส�นทางสัญจร อบจ.อุตรดิตถ% และแขวงทางหลวงอุตรดิตถ%ท่ี 2 จะ

เรOงเข�าไปดําเนินการแก�ไข โดยแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ% จะได�สํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา เพ่ือดําเนินการซOอมบํารุง

ให�สามารถใช�งานในระยะยาวตOอไป 

พร�อมกันนี้ ได�ประสานหนOวยงานท่ีเก่ียวข�อง นําสะพานเบลีย%มาวางในจุดท่ีถูกน้ําตัดขาด ได�แกO สะพานห�วยคอม หมูOท่ี 4 และ

เชื่อมตOอเส�นทางสัญจรภายใน หมูOท่ี 7 เพ่ือใช�สัญจรชั่วคราว โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ% จะเปiนผู�สํารวจ 

ออกแบบและประมาณราคา เพ่ือใช�สัญจรในระยะยาวตOอไป  

 

 

 

 

 



 

ปภ.อุตรดิตถ%เรOงสํารวจความเสียหายจากน้ําป�า-ดินโคลนถลOม 

ผู�จัดการออนไลน%  23 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000080769 

นายณัฐวัฒน% เกตุจันทร% หัวหน�าสํานักงานปeองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ% พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ลง

พ้ืนท่ีตําบลน้ําไผO อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ% สํารวจความเสียหายจากเหตุน้ําป�าไหลหลากและดินโคลนถลOม โดย

สถานการณ%น้ําในปtจจุบันกลับสูOสภาวะปกติแล�ว ขณะท่ี เจ�าหน�าท่ีกรมป�าไม�พร�อมด�วยทหารจากมณฑลทหารบกท่ี 35 และ

กองพันทหารม�าท่ี 7 เข�าทําความสะอาดบ�านเรือนท่ีได�รับความเสียหาย จํานวน 9 หลัง 

สOวนถนนท่ีถูกดินสไลด%ทับเส�นทางสัญจรนั้น องค%การบริหารสOวนจังหวัดอุตรดิตถ% และแขวงทางหลวงอุตรดิตถ%ท่ี 2 จะเรOงเข�า

ไปดําเนินการแก�ไข พร�อมประสานหนOวยงานท่ีเก่ียวข�อง นําสะพานเบลีย%มาวางในจุดท่ีถูกน้ําตัดขาด เพ่ือเชื่อมตOอเส�นทาง

สัญจรให�ประชาชนใช�สัญจรชั่วคราว 


