ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ที่ มท ๐๖๒๔(กอปภ.ก.)/๕๙๒ ........
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
จาก ผู้อานวยการกลาง/ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถึง ผู้อานวยการจังหวัด/ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รับทราบ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม และกรมประชาสัมพันธ์
๑. กอปภ.ก. ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่
วันที่ ๒๙ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ ส่งผลให้เกิดน้าหลากไหลลงสู่ลุ่มน้าตาปี ไหลผ่านสถานีวัดน้า บ.ย่านดินแดง อ.พระแสง
และ บ.เคียนซา อ.เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลาดับ มีระดับน้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกรมชลประทานได้คาดการณ์ว่า
ระดับน้าในลุ่มน้าตาปีมีแนวโน้มล้นตลิ่ง ในวันนี้ (๓ ธ.ค. ๖๐) บริเวณสถานีวัดน้า บ.เคียนซา อ.เคียนซา เวลา ๐๘.๐๐ น.
ที่ระดับ ๔.๐๐ ม.รทก. และมีระดับน้าสูงสุดในวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ที่ระดับ ๕.๘๐ – ๕.๓๐ ม.รทก.
สูงกว่าตลิ่ง ๑.๓๐ ม. ในวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ บริเวณสถานีวัดน้า บ.ย่านดินแดง อ.พระแสง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ที่ระดับ ๑๑.๕๐ - ๑๑.๖๐ ม.รทก. สูงกว่าตลิ่ง ๐.๘๔ ม.
๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ แนวทางการบริหารจัดการน้าของภาครัฐ แนวทางปฏิบัติตน
ให้เกิดความปลอดภัย ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ ประสานงานร่ ว มกั บ ส านั ก งานชลประทาน โครงการชลประทาน โครงการส่ งน้าและบารุงรักษา
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการน้าและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดโดยตรง
๒.๓ จัดเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคประชาสั ง คม ที่ มี ห น้ า ที่ ด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย รวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี ค วามพร้ อ ม
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.๔ หากสถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มความความรุนแรง ให้ผู้อานวยการจังหวัดกาหนดตัวบุคคล หน่วยงาน
ที่เหมาะสม เพื่อรับผิดชอบภารกิจในพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่ประสบภัย ให้สอดคล้องกับแผนเผชิญเหตุของจังหวัด
กรณีมีการอพยพประชาชนออกจากที่พักอาศัย ให้จัดหาพื้นที่ปลอดภัยตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนที่อพยพ
พร้อมทั้งให้การดูแลด้านการดารงชีพอย่างต่อเนื่อง
๓. ให้จังหวัดรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ พร้อมภาพถ่ายเป็นประจาทุกวัน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ตามแบบรายงานเหตุ ด่วนสาธารณภัย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ centraleoc.office@gmail.com
จนกว่าสถานการณ์จ ะยุ ติ เพื่อรวบรวมเสนอผู้ อานวยการกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
สอบถามโทร ๐ ๒๖๓๗ ๓๘๑๕
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(นายกอบชัย บุญอรณะ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อานวยการกลาง
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ระดับน้าในลุ่มน้าตาปีมีแนวโน้มล้นตลิ่ง ในวันนี้ (๓ ธ.ค. ๖๐) บริเวณสถานีวัดน้า บ.เคียนซา อ.เคียนซา เวลา ๐๘.๐๐ น.
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๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ ให้จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ไปประจาจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ
และจัดเจ้าหน้าทีเ่ ฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒.๒ ให้รายงานผลการเตรียมความพร้อม ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมภาพถ่าย
เป็นประจาทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ น. ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
มายังกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ centraleoc.office@gmail.com
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