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ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมป้ องกัน – แก้ไขปั ญหาอุทกภัย เข้มขันครอบคลุมทุกมิติ
ฤดูฝนปี พ.ศ. 2564 จะมี ป ริม าณฝนมากกว่า ปี ท่ีผ่านมา โดยช่ว งกลางฤดูจะมี ฝนตกชุกหนาแน่นและ
มีแนวโน้มที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ทาให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดนา้ ท่วมฉับพลัน นา้ ป่ าไหลหลาก และนา้ ล้นตลิ่ง รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ภัยในช่วงฤดูฝน จึงได้ส่ งั การกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปภ.) บูรณาการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรุ งเทพมหานคร หน่วยทหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้อ งกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัยอย่างครอบคลุมทุกมิติ ดังนี ้ เตรียมพร้อมรับมือ
อุทกภัยเข้มข้น เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภยั ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์นา้ และปั จจัยเสี่ยงเชิงพืน้ ที่
บูรณาการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ หน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศ หน่วยงานด้านการบริหารจัดการนา้ และฝ่ าย
ปกครองในพืน้ ที่ รวมถึงผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ ประเมินแนวโน้มสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
เชื่อมโยงระบบการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วและทั่วถึง แจ้งเตือนข้อมูล แนวโน้มการเกิดสถานการณ์ภยั แก่กองอานวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื ้นที่ เพื่อประสานการปฏิบัติ กาหนดแนวทาง และขัน้ ตอนในการเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์ภยั ล่วงหน้า ผ่านทุกช่องทาง อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชมุ ชน และหอกระจายข่าว ปรับแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยระดับจังหวัด วางกลไกการปฏิบตั ิตามโครงสร้างของศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์จงั หวัด พร้อมกาหนดหน่วยงาน
รับ ผิ ด ชอบ แบ่ ง มอบภารกิ จ ช่ อ งทางการสื่ อ สารอย่ า งชัด เจน รวมถึ ง เตรี ย มพร้อ มอุป กรณ์แ ละเครื่ อ งจัก รกล
ด้านสาธารณภัยให้พร้อมใช้งาน พร้อมทัง้ กาหนดพืน้ ที่ปลอดภัย เส้นทางอพยพ และจัดตัง้ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้
สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้
และเพิ่มพืน้ ที่รองรับนา้ โดยเร่งขุดลอกคู คลอง ดูดโคลนเลน ทาความสะอาดร่องนา้ และท่อระบายนา้ โดยเฉพาะเขต
รอยต่อเส้นทางนา้ ไหลผ่าน เขตชุมชน พืน้ ที่เศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคม เพื่อกาจัดสิ่งกีดขวางและเปิ ดทางนา้ ให้
สามารถระบายนา้ ได้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสถานการณ์นา้ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแหล่งกักเก็บนา้
และพนังกัน้ นา้ เพื่อให้สามารถรองรับนา้ กรณีฝนตกหนัก มีนา้ ไหลเข้าหรือไหลผ่านปริมาณมากได้ รวมถึงสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งกักเก็บนา้ แก่ประชาชน บูรณาการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รวดเร็ ว จัด ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับ จังหวัด อ าเภอ และศูนย์ป ฏิบัติ การฉุก เฉิ นระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการอานวยการ ประสานการปฏิบตั ิ ระดมสรรพกาลังและทรัพยากรในการเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในพืน้ ที่ เร่งระบายนา้ ท่วมขังอย่างเต็มกาลัง ระดมเครื่องจักรกลของหน่วยงานต่างๆ ติดตัง้
เครื่องสูบนา้ สนธิ กาลังฝ่ ายปกครอง กานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น และประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังนา้ ท่วม และกาจัดสิ่งกีด
ขวางทางนา้ ในพื น้ ที่ สาคัญ อาทิ เขตชุม ชน เขตเศรษฐกิ จ และโรงพยาบาล จัด ชุด ปฏิ บัติ ก ารดูแ ลผู้ป ระสบภัย
ครอบคลุมทุกมิติ มุ่งดูแลการดารงชีพเป็ นหลัก จัดตัง้ โรงครัวพระราชทานจัดหาอาหารและนา้ ดื่มแจกจ่าย จัดศูนย์พกั
พิงชั่วคราว ดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล รวมถึงการแจกจ่ายถุงยังชีพให้ครอบคลุม ฟื ้ นฟูพืน้ ที่ประสบภัย
กรณีบา้ นเรือนเสียหาย บูรณาการทีมช่างประชารัฐ โดยสนธิกาลังหน่วยทหาร ตารวจ สถานศึกษา ประชาชนจิตอาสา
และเครือข่ายช่างดาเนินการซ่อมแซมบ้านเรือน กรณีเส้นทางคมนาคมเสียหาย จัดเจ้าหน้าที่อานวยการจราจร จัดหา
ยานพาหนะให้บริการในการเดินทางแก่ประชาชน รวมถึงเร่งซ่อมแซมเส้นทางให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว
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ปภ.เร่ งช่ วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.พะเยา ล่าสุ ดคลีค่ ลายแล้ ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชัว่ โมงที่ผ่านมาเกิ ดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9
ตาบลป่ าสัก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา บ้านเรื อนประชาชนเสี ยหาย 9 หลัง ปั จจุบนั สถานการณ์
คลี่คลายแล้ว ซึ่ งกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ งให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยสารวจและประเมินความ
เสี ยหาย เพื่อดาเนิ นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสี ยหายของ
บ้านเรื อนเป็ นวัสดุก่อสร้างหรื อจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถ
แจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”
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