
 

 

ฉบับประจำวันที่…17...เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. ..2564.. กรอบ (..)เช้า (..)บ่าย หน้า จำนวน 1 แผ่น 

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมป้องกัน – แก้ไขปัญหาอุทกภัย เข้มขันครอบคลุมทุกมิติ 

 ฤดูฝนปี พ.ศ. 2564 จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยช่วงกลางฤดูจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและ 
มีแนวโนม้ที่พายุหมนุเขตรอ้นเคลื่อนตวัผ่านประเทศไทย ท าใหเ้กิดฝนตกหนกัถึงหนกัมาก จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดน า้ท่วมฉับพลนั น า้ป่าไหลหลาก และน า้ลน้ตลิ่ง รฐับาลห่วงใยประชาชนที่อาจไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
ภยัในช่วงฤดฝูน จึงไดส้ั่งการกองบญัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั (ปภ.) บูรณาการกองอ านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั กรุงเทพมหานคร หน่วยทหาร และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเตรียมพรอ้มป้องกันและแกไ้ขปัญหาอทุกภยัอย่างครอบคลมุทุกมิติ ดงันี ้เตรียมพร้อมรับมือ
อุทกภัยเข้มข้น เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณภ์ยั ติดตามสภาพอากาศ สถานการณน์ า้ และปัจจยัเสี่ยงเชิงพืน้ที่ 
บรูณาการหน่วยงาน ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้หน่วยงานดา้นการพยากรณอ์ากาศ หน่วยงานดา้นการบริหารจดัการน า้ และฝ่าย
ปกครองในพืน้ท่ี รวมถึงผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะหค์าดการณ ์ประเมินแนวโนม้สถานการณ ์และแจง้เตือนภยัลว่งหนา้ 
 เชื่อมโยงระบบการแจง้เตือนภยัรวดเร็วและทั่วถึง แจง้เตือนขอ้มลู แนวโนม้การเกิดสถานการณภ์ยัแก่กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื ้นที่ เพื่อประสานการปฏิบัติ ก าหนดแนวทาง และขัน้ตอนในการเตรียมพรอ้ม
รบัมือสถานการณภ์ยัลว่งหนา้ ผ่านทกุช่องทาง อาท ิสื่อสงัคมออนไลน ์วิทยชุมุชน และหอกระจายข่าว ปรบัแผนเผชิญเหตุ
อทุกภยัระดบัจงัหวดั วางกลไกการปฏิบตัิตามโครงสรา้งของศนูยบ์ญัชาการเหตกุารณจ์งัหวดั พรอ้มก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ แบ่งมอบภารกิจ ช่องทางการสื่อสารอย่างชัดเจน รวมถึงเตรียมพร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรกล 
ดา้นสาธารณภัยใหพ้รอ้มใช้งาน พรอ้มทัง้ก าหนดพืน้ที่ปลอดภัย เสน้ทางอพยพ และจัดตัง้ศูนยพ์ักพิงชั่วคราว ให้
สอดคลอ้งกับมาตรการป้องกันโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด - 19 ของกระทรวงสาธารณสขุ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้
และเพิ่มพืน้ที่รองรบัน า้ โดยเรง่ขุดลอกค ูคลอง ดดูโคลนเลน ท าความสะอาดร่องน า้และท่อระบายน า้ โดยเฉพาะเขต
รอยต่อเสน้ทางน า้ไหลผ่าน เขตชุมชน พืน้ที่เศรษฐกิจ และเสน้ทางคมนาคม เพื่อก าจดัสิ่งกีดขวางและเปิดทางน า้ให้
สามารถระบายน า้ไดส้อดคลอ้งกับปริมาณฝนและสถานการณน์ า้ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแหล่งกักเก็บน า้
และพนงักัน้น า้ เพื่อใหส้ามารถรองรบัน า้กรณีฝนตกหนกั มีน า้ไหลเขา้หรือไหลผ่านปรมิาณมากได ้รวมถึงสรา้งความ
เชื่อมั่นดา้นความปลอดภยัของแหล่งกกัเก็บน า้แก่ประชาชน บูรณาการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รวดเร็ว จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิ่น เพื่อเป็นศนูยก์ลางในการอ านวยการ ประสานการปฏิบตัิ ระดมสรรพก าลงัและทรพัยากรในการเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในพืน้ที่ เร่งระบายน า้ท่วมขงัอย่างเต็มก าลงั ระดมเครื่องจกัรกลของหน่วยงานต่างๆ ติดตัง้
เครื่องสูบน า้ สนธิก าลังฝ่ายปกครอง ก านัน ผูใ้หญ่บา้น และประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังน า้ท่วม และก าจัดสิ่งกีด
ขวางทางน า้ในพืน้ที่ส  าคัญ อาทิ เขตชุมชน เขตเศรษฐกิจ และโรงพยาบาล จัดชุดปฏิบัติการดูแลผู้ประสบภัย
ครอบคลมุทกุมิติ มุ่งดแูลการด ารงชีพเป็นหลกั จดัตัง้โรงครวัพระราชทานจดัหาอาหารและน า้ดื่มแจกจ่าย จดัศนูยพ์กั
พิงชั่วคราว ดแูลสขุภาพอนามยัและรกัษาพยาบาล รวมถึงการแจกจ่ายถุงยงัชีพใหค้รอบคลุม ฟ้ืนฟูพืน้ที่ประสบภัย 
กรณีบา้นเรือนเสียหาย บรูณาการทีมช่างประชารฐั โดยสนธิก าลงัหน่วยทหาร ต ารวจ สถานศกึษา ประชาชนจิตอาสา 
และเครือข่ายช่างด าเนินการซ่อมแซมบา้นเรือน กรณีเสน้ทางคมนาคมเสียหาย จดัเจา้หนา้ที่อ  านวยการจราจร จดัหา
ยานพาหนะใหบ้รกิารในการเดินทางแก่ประชาชน รวมถึงเรง่ซ่อมแซมเสน้ทางใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติโดยเรว็ 
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ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพ้ืนที่ จ.พะเยา ล่าสุดคลีค่ลายแล้ว 

 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในฐานะกองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยักลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชัว่โมงท่ีผ่านมาเกิดวาตภยัในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 9 
ต าบลป่าสัก อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา บา้นเรือนประชาชนเสียหาย 9 หลงั ปัจจุบนัสถานการณ์
คล่ีคลายแลว้ ซ่ึงกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดป้ระสานจงัหวดั องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั โดยส ารวจและประเมินความ
เสียหาย เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลงั ทั้งการชดเชยความเสียหายของ
บา้นเรือนเป็นวสัดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทา้ยน้ีประชาชนสามารถ
แจง้เหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจง้เหตุ 1784” 
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ปีที่: 37 ฉบับที่: 13284
วันที่: เสาร์ 17 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: ช่วยผู้ประสบภัย

รหัสข่าว: C-210717030042(17 ก.ค. 64/05:18) หน้า: 1/1

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 18.03 Ad Value: 16,227 PRValue : 48,681 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15833
วันที่: เสาร์ 17 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 5, 6

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กตู่'สั่งผู้ว่าฯทั่วปท.เตรียมพร้อม ขยาย'ล็อกดาวน์'

รหัสข่าว: C-210717020026(17 ก.ค. 64/04:36) หน้า: 1/7

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

Col.Inch: 390.48 Ad Value: 605,244 PRValue : 1,815,732 คลิป: สี่สี(x3)
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บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 06:23
หัวข้อข่าว: อุตุฯเผยไทยฝนคะนอง กทม.ตกร้อยละ 40 ช่วงบ่ายถึงค่ำ

รหัสข่าว: I-I210717000572 หน้า: 1/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 60,000 180,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/social/general/658215
https://www.posttoday.com
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