สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของส้านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 5 กันยายน 62 (ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 2 กันยายน 2562)
สถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล ตัง้ แต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และดินสไลด์
ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อ้านาจเจริญ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวล้าภู ปราจีนบุรี กระบี่ ยโสธร กาฬสินธุ์ น่าน ตราด มุกดาหาร
อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ชุมพร อุดรธานี และระนอง รวม 73 อาเภอ 186 ตาบล 502 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 32,643 ครัวเรือน
สถานการณ์พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีจุดศูนย์กลางอยูท่ ี่เกาะไหหลา กาลังเคลือ่ นตัวไปทางทิศตะวันตก ซึง่ ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้น และตกหนัก
บางพื้นที่ พืนที่ที่ต้องติดตามผลกระทบจากน้าท่วมขัง หรือน้าล้นตลิ่ง ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก แพร่ น่าน อุดรธานี ยโสธร อุบลราชธานี พืนที่ที่ต้องติดตามผลกระทบจากน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก
และดินถล่ม ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ตาก อุตรดิตถ์ พิจิตร ตาก เพชบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ระนอง พังงา

ส้านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” โดยมอบชุดธารน้าใจฯ พร้อมน้าดืม่ และให้การสนับสนุนสิง่ ของอื่นๆ ดังนี้

1. ชุดธารน้าใจฯ 26,629 ชุด แยกเป็น
รวมมูลค่า 24,829,000.00 บาท

2. เรือท้องแบน 2 ล้า จังหวัดมุกดาหาร

กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
สกลนคร
ยโสธร
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
อ้านาจเจริญ
พิษณุโลก

1,000
2,000
3,000
573
2,741
3,000
800
915
12,600

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

วันที่

ฝ่าย / กช.
ที่รับผิดชอบ
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์

02-ก.ย.-62
03-ก.ย.-62
03-ก.ย.-62
04-ก.ย.-62

04-ก.ย.-62

สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

28-ส.ค.-62
02-ก.ย.-62
04-ก.ย.-62

02-ก.ย.-62
03-ก.ย.-62
03-ก.ย.-62
03-ก.ย.-62
03-ก.ย.-62

สถานที่
(จังหวัด / อ้าเภอ)
จังหวัดกาฬสินธุ์
อ.เมือง
อ.เมือง (รอบนอก)
จังหวัดร้อยเอ็ด
อ.เสลภูมิ
อ.ธวัชบุรี
จังหวัดอุดรธานี
อ.เพ็ญ
จังหวัดขอนแก่น
อ.บ้านไผ่
จังหวัดสกลนคร
อ.วานรนิวาส อ.อากาศอานวย
จังหวัดยโสธร
อ.คาเขื่อนแก้ว 468 ครัวเรือน อ.เลิงนกท่า
171 ควเรือน อ.ไทยเจริญ 368 ครัวเรือน
อ.เลิงนกทา 200 ครัวเรือน อ.ป่าติว้ 1,044
ครัวเรือน อ.เมือง 490 ครัวเรือน
จ.มุกดาหาร
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 7 อาเภอ
อาเภอนิคมคาสร้อย อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
อ.กุดข้าวปุ้น อ.เขมราฐ
อ.ตระการพืชผล
จังหวัดอ้านาจเจริญ
อ.เมือง
อ.เมือง ต.น้าปลีก นาวัง นาหมอม้า กุดปลาดุก)

ชุดธารน้าใจฯ ชุดเครื่องอุปโภค
พร้อมน้าดื่ม (ชุด)
บริโภค(ชุด)

มูลค่า
(บาท)

500
500

-

500,000.00
500,000.00

1,000
1,000

-

1,000,000.00
1,000,000.00

หมายเหตุ

*อยู่ระหว่างประสานงานข้อมูล

-

-

-

3,000

-

3,000,000.00

573

-

573,000.00

1,007

-

1,007,000.00

1,734

-

1,734,000.00

2,000
1,000

-

200,000.00 *ขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบน 2 ลา
1,000,000.00

600
200

-

600,000.00
200,000.00

400
515

-

400,000.00
515,000.00

วันที่

ฝ่าย / กช.
ที่รับผิดชอบ
สถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก

02-ก.ย.-62
03-ก.ย.-62
03-ก.ย.-62
04-ก.ย.-62
05-ก.ย.-62

รวม

สถานที่
(จังหวัด / อ้าเภอ)
จังหวัดพิษณุโลก
อ.เนินมะปราง
อ.ชาติตระการ
อ.นครไทย
อ.วังทอง (ต.ชัยนาม หนองพระ วังทอง ดินทอง
พันชาลี วังพิกุล แม่ระกา)
อ.วังทอง (ต.ท่าหมื่นรสม วังนกแอ่น แก่งโสภา)

ชุดธารน้าใจฯ ชุดเครื่องอุปโภค
พร้อมน้าดื่ม (ชุด)
บริโภค(ชุด)

มูลค่า
(บาท)

1,500
1,000
100
8,200

-

1,500,000.00
1,000,000.00
100,000.00
8,200,000.00

1,800

-

1,800,000.00

26,629

0

24,829,000.00

หมายเหตุ

