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แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล6ม   
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องคAการบริหารส6วนตำบลมุจลินทA 
อำเภอท6าวุIง  จังหวัดลพบุรี 
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คำนำ 

 องค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินเป3นหน*วยงานที่มีความใกล.ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   

ในการให.ความช*วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรกก*อนที่หน*วยงานภายนอกจะเข.าไปให.ความช*วยเหลือ 

ประกอบกับพระราชบัญญัติปJองกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 20 กำหนดให.องค%กรปกครอง

ส*วนท.องถ่ินแห*งพื้นที่มีหน.าที่ปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท.องถ่ินของตน โดยมีผู.บริหารท.องถ่ินของ

องค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินแห*งพื้นที่น้ันเป3นผู.รับผิดชอบในฐานะผู.อำนวยการท.องถ่ิน จึงถือเป3นภารกิจสำคัญ

ขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินที่จะต.องเตรียมความพร.อมในการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการ

พัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให.ความช*วยเหลือผู.ประสบภัย ภายหลังจากสถานการณ%สิ้นสุดลง 

  ดังน้ัน องค%การบริหารส*วนตำบลมุจลินท% จึงได.จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล*มข้ึน 

เพื่อเป3นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร.อม การแจ.งเตือนภัย และการดำเนินการช*วยเหลือให.แก*

หน*วยงานในระดับท.องถ่ินร*วมกับหน*วยงานต*างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข.างเคียง ต้ังแต*ก*อนเกิดภัย ขณะ

เกิดภัย และภายหลังเกิดภัย ถูกต.องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข.อง  เพื่อปJองกันและลดความสูญเสียต*อชีวิต และ

ทรพัย%สิน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอย*างมีประสิทธิภาพต*อไป 

 

                     นายธวัชชัย  บุญนIา 

              นายกองคAการบริหารส6วนตำบลมุจลินทA 

             ผูIอำนวยการทIองถ่ิน 
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สารบัญ 
 

                    หนIา 

           

 1.  สภาพทั่วไปของอบต.มจุลินท%       ๑ 

 2.  สถานการณ%การเกิดภัย       6 

 3.  ภารกิจ          7 

 4.  การปฏิบัติ          8 

 5.  การบรรเทาทุกข%และฟijนฟูหลังเกิดภัย      15 

 6.  การสนับสนุน         16 

 7.  การสื่อสารโทรคมนาคมและการติดต*อประสานงาน    16 

 8.  ภาคผนวก          16 
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แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล6มองคAการบริหารส6วนตำบลมุจลินทA 
 

๑ สภาพทั่วไปของ อบต.มุจลินทA 
๑.๑  ท่ีต้ังและอาณาเขต  

องค%การบริหารส*วนตำบลมุจลินท%  ต้ังอยู*ที่หมู*ที่ 7  ตำบลมุจลินท%  อำเภอท*าวุ.ง  จังหวัดลพบุรี  มี

พื้นที่ประมาณ  9  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  5,625 ไร*  มีอาณาเขตติดต*อกับพื้นที่ต*างๆ ดังน้ี 

          Ø  ทิศเหนือ  ติดต*อตำบลเขาสมอคอน อำเภอท*าวุ.ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต.นจากลำลาด

ชะโด ใต.เทือกเขาใหญ* เหนือบ.านลาดชะโด ตำบลมุจลินท% บริเวณพิกัด P S 611481  ไปทางทิศตะวันออก

เฉียงใต. ผ*านทุ*งนาถึงคลองลำเป3ดใต.วัดถ้ำช.างเผือก บริเวณพิกัด P S 623463 ไปทางทิศตะวันออกผ*านทุ*งนา 

ถึงคลองลำหนองพุงเหนือบ.านมุจลินท% บริเวณพิกัด P S 643460 รวมระยะทางด.านทิศเหนือประมาณ 4 

กิโลเมตร 

 Ø ทิศตะวันออก ติดต*อตำบลบางลี่  อำเภอท*าวุ.ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต.นจากคลองลำ

พุงเข. เหนือบ.านมุจลนิท% บริเวณพิกัด P S 643460 ไปทางทิศใต. ใช.คลองลำหนองพุงเข. และคลองคนฉลาดเป3น

แนวแบ*งเขต สิ้นสุดแนวเขตที่คลองบางลี่ บริเวณพิกัด P S 643460 รวมระยะทางด.านทิศเหนือประมาณ 4 

กิโลเมตร           

Ø  ทิศใต. ติดต*อตำบลบางงา  อำเภอท*าวุ.ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มต.นจากคลองบางลี่  

บริเวณพิกัด P S 633428  ไปทางทิศตะวันตก ถึงหนองบัว ด.านเหนือสิ้นสุดแนวเขตที่ลำหนองยาวด.านใต. 

บริเวณพิกัด P S 615435 รวมระยะทางด.านทิศใต.ประมาณ 2 กิโลเมตร  

Ø  ทิศตะวันตก ติดต*อตำบลโคกสลุด อำเภอท*าวุ.ง  จังหวัดลพบุร ี โดยมีแนวเขตเริ่มต.นจากลำหนอง

ยาวด.านใต. บริเวณพิกัด P S 615435  ไปทางทิศเหนือใช.ลำหนองยาวและคลองลำลาดชะโด เป3นแนวแบ*งเขต 

สิ้นสุดแนวเขตที่ด.านใต.ของเทือกเขาใหญ* เหนือบ.านราชโด ตำบลมุจลินท% บริเวณพิกัด P S 611481  รวมระยะ

ทางด.านทิศตะวันตกประมาณ 4.5  กิโลเมตร 
 

๑.๒  เขตการปกครอง  
อบต.มุจลินท% แบ*งเขตการปกครองออกเป3น 9 หมู*บ.าน ได.แก* 

F  หมู*ที่  1  บ.านลาดชะโด 

F  หมู*ที่  2  บ.านปากคลองลาดชะโด 

 F  หมู*ที่  3  บ.านปากคลองลาดชะโด 

 F  หมู*ที่  4  บ.านโคกสลุด 

 F  หมู*ที่  5  บ.านมุจลินท% 

 F  หมู*ที่  6  บ.านมุจลินท% 

 F  หมู*ที่  7  บ.านมุจลินท% 
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 F  หมู*ที่  8  บ.านมุจลินท% 

 F  หมู*ที่  9  บ.านท.ายน้ำ  
 

๑.๓  ประชากร ศาสนา 
อบต.มุจลินท% มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,372 คน (ข.อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2561) 

จำแนกเป3น  เพศชาย   1,155  คน 

     เพศหญิง  1,217  คน   

 

จำนวนเด็ก (อายุ 0 – 10 ปt) รวมทั้งสิ้น 249 คน แยกเป3นเด็กชาย 128 คน  

เด็กหญิง  121  คน (ข.อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562)  

จำนวนผู.สูงอายุ (อายุ 60 ปtข้ึนไป) รวมทั้งสิ้น 511 คน แยกเป3นเพศชาย 232 คน   

เพศหญิง  279  คน (ข.อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)  

จำนวนผู.พิการ  รวมทั้งสิ้น 89 คน แยกเป3นเพศชาย 59  คน  เพศหญิง 30  คน 

จำนวนสตรีมีครรภ%  5  คน  (ข.อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)   

จำนวนผู.ปuวยติดเตียง  8  คน  (ข.อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)  

จำนวนครัวเรือน  733  ครัวเรือน  (ข.อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)  

จำนวนประชากรแฝง  ประมาณ  20  คน  

ส*วนใหญ*นับถือศาสนาพุทธ ร.อยละ 99 (ข.อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)                 
    

๑.๔  การประกอบอาชีพ 
ประชากรส*วนใหญ*ของ อบต.มุจลินท% ประมาณร.อยละ 37 ประกอบอาชีพรับจ.าง   
รองลงมาได.แก* ด.านเกษตรกรรม ประมาณร.อยละ 17 ด.านค.าขาย ประมาณร.อยละ5 เน่ืองจากสภาพ

ภูมิศาสตร%ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกข.าว เฉลี่ยรายได.ประชากรต*อหัว/ต*อปt ประมาณ  84,743.14 บาท  

ที่มา : สรุปผลการจัดเก็บข.อมูลความจำเป3นพื้นฐาน ปt 2561 ระดับตำบล  
 

1.5   สถานท่ีสำคัญ     
 สถานท่ีราชการ  1  แห6ง 

(1) ที่ทำการองค%การบริหารส*วนตำบลมุจลินท%   
     หมายเลขพิกัด 14.881139, 100.509527 

(2) สถานบริการสาธารณสุข  จำนวน  1  แห6ง 
(1) โรงพยาบาลส*งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท% 

     หมายเลขพิกัด 14.881031, 100.501400 

(3) สถาบันการศึกษา  2  แห6ง 
(1) โรงเรียนวัดมุจลินท%    

หมายเลขพิกัด 14.880622, 100.504526 
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(2) ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท%  

     หมายเลขพิกัด 14.880622,  100.504526  

(4) สถานท่ีต้ังทางศาสนา  1  แห6ง 
(1) วัดมุจลินท%    

     หมายเลขพิกัด 14.880758, 100.503504 
 

1.6  สาธารณูปโภค  
ไฟฟJา  -  แห*ง 

ประปา  6  แห*ง 

(1) ประปาหมู*บ.าน หมู*ที่ 1 หมายเลขพิกัด 14.881749, 100.496100 

(2) ประปาหมู*บ.าน หมู*ที่ 2 หมายเลขพิกัด 14.882309, 100.497557 

(3) ประปาหมู*บ.าน หมู*ที่ 4 หมายเลขพิกัด 14.883123, 100.501214 

(4) ประปาหมู*บ.าน หมู*ที่ 6 หมายเลขพิกัด 14.880450, 100.511266 

 

(5) ประปาหมู*บ.าน หมู*ที่ 8 หมายเลขพิกัด 14.875093, 100.509867 

(6) ประปาหมู*บ.าน หมู*ที่ 9 หมายเลขพิกัด 14.871305, 100.510871 

ถนนสายหลัก  2  แห*ง  

(1) ถนนสายห.วยแก.ว – มุจลินท% หมู*ที่ 1 - 7  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

     หมายเลขพิกัด14.882799, 100.493683 ถึง 14.878789, 100.507953 

(2) ถนนสายพนังกั้นน้ำ หมู*ที่ 1 – 9  ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร 

หมายเลขพิกัด14.884815, 100.496799 ถึง 14.862409, 100.514913 
 

๑.7  เสIนทางคมนาคม (การขนส6งทางรถยนตA ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ) 
องค%การบริหารส*วนตำบลมุจลินท%  มีเส.นทางคมนาคมที่สำคัญสามารถเดินทางติดต*อกันระหว*าง

องค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินใกล.เคียง และอำเภอต*างๆ ได.อย*างรวดเร็ว โดยสามารถเดินทางได.ทางรถยนต%  ซึ่ง

มีเส.นทางคมนาคมทางหลัก คือ  
-  ถนนสายมุจลินท% – ไผ*วงษ% บางลี่  โดยการคมนาคมจากตำบลมุจลินท% ผ*านตำบลบางลี่  เพื่อ

เดินทางไปสู*อำเภอท*าวุ.ง ระยะทางประมาณ  9  กโิลเมตรและเดินทางสู*จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 17  

กิโลเมตร 

-  ถนนสายห.วยแก.ว – มุจลินท% ผ*านถนนทางหลวงหมายเลข 3028 และหมายเลข 311 เพื่อเดินทาง

ไปสู*อำเภอท*าวุ.ง  ระยะทางประมาณ 17  กิโลเมตร และเดินทางสู*จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 27 

กิโลเมตร     

สำหรับการคมนาคมภายในตำบล มถีนนสายต*างๆ ที่สามารถสัญจรไปมาระหว*างหมู*บ.านอย*างทั่วถึง   
 

1.8  ลักษณะภูมิประเทศ  
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สภาพภูมิประเทศ เป3นลักษณะพื้นที่ราบลุ*มน้ำท*วมถึง มีที่ดอนบ.างเล็กน.อย สภาพดินเหมาะสมกับการ

เพาะปลูก  เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำในฤดูน้ำหลากแต*ละปtน้ำจากแม*น้ำลำคลอง น้ำจะไหลท*วม

บริเวณพื้นที่การเกษตรแล.วจะพัดเอาตะกอนมาทับถมกัน และบางปtก็หลากเข.าท*วมบ.านเรือนประชาชน พื้นที่

ส*วนใหญ*ถูกใช.ประโยชน%ในการทำนา รองลงมาเป3นที่อยู*อาศัยของประชาชน        

1.9  ลักษณะภูมิอากาศ     
ตำบลมุจลินท% ต้ังอยู*ในเขตร.อน สภาวะอากาศโดยทั่วไปร.อนอบอ.าวเกือบตลอดปt อุณหภูมิเฉลี่ย

ประมาณ 32 องศาเซลเซียส ในช*วงฤดูร.อนอุณหภูมิสูงสุดในตอนบ*าย ปกติจะสูงถึงเกือบ 40 องศาเซลเซียส 

หรือมากกว*าในช*วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป3นเดือนที่มีอากาศร.อนจัดที่สุดใน

รอบปt และอาจเกิดพายุฤดูร.อนพร.อมทั้งมีพายุฟJาคะนอง    

ส*วนฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต. ลมที่พัดปกคลุมส*วนใหญ*เป3นลมตะวันตก ลมตะวันตกเฉียง

ใต.และลมใต.  ปริมาณฝนจะเพิ่มข้ึน โดยมีจะมีปริมาณฝนตกมากในเดือนสิงหาคมหรือกนัยายน  

ส*วนฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช.ามืด จะลดลงอยู*ในเกณฑ%หนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะเดือน

ธันวาคมเป3นช*วงที่มีอากาศหนาวมากที่สุดในรอบปt ท.องฟJาจะโปร*ง และมีเมฆปกคลุมน.อยกว*าช*วงอื่นของปt  

ฤดูกาลต*าง ๆ  3 ฤดู คือ   

�  ฤดูร.อน ระหว*างเดือนกมุภาพันธ% - มิถุนายน อากาศจะร.อนและแห.งแล.ง 

�  ฤดูฝน ระหว*างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม อากาศจะชุ*มช้ืนมีฝนตก    

�  ฤดูหนาว ระหว*างเดือนพฤศจกิายน – กุมภาพันธ% อากาศจะหนาวเย็นสลบักบัอากาศร.อน 

 

1.10  ลักษณะของดิน  
 ลักษณะโดยทั่วไป  เน้ือดินเป3นดินเหนียว ดินเป3นสีเทาเข.ม สีน้ำตาลปนเทาเข.ม ดินล*างเป3นสีเทาหรือ

น้ำตาลอ*อน  มีจุดสีน้ำตาลอ*อน สีน้ำตาลปนเหลือง พบตามที่ราบลุ*มหรือที่ราบเรียบ เป3นดินลึก ฤดูแล.งดินแห.ง

แตกระแหงเป3นร*องกว.างลึก ฤดูฝนน้ำขังลึกประมาณ 20 – 50 ซม. ดินมีความอุดมสมบูรณ%ตามธรรมชาติปาน

กลาง  มีปฏิกิริยาปานกลาง  ถ.าเป3นกรดเล็กน.อยมีค*าความเป3นกรดปริมาณ  5.5 – 6.5  ส*วนดินช้ันล*างหากมี

หอยปะปน จะมีปฏิกิริยาเป3นด*างอ*อนหรือมีค*าความเป3นด*าง มีค*าความเป3นด*างประมาณ    7.5 – 8.0 สำหรับ

ป~ญหาในการใช.ประโยชน%ที่ดิน ถ.าเป3นที่ราบลุ*มมากๆ จะมีป~ญหาในเรื่องน้ำท*วมในฤดูฝน  
ลักษณะพื้นที่มีความเหมาะสมในการทำนา เน่ืองจากสภาพพื้นที่ราบเรียบ เน้ือดินเป3นดินเหนียว 

ในช*วงฤดูฝนจะมีน้ำท*วมขังที่ผิวดินนาน หลังการเก็บเกี่ยวข.าวแล.ว ไม*เหมาะสมในการปลูกพืชไม.ยืนต.น เพราะ

มีน้ำท*วมขังในฤดูฝน แต*สามารถปลูกพืชไร*และพืชผักบางชนิดได.ในฤดูแล.ง อย*างไรก็ตามสามารถเปลี่ยนสภาพ

การใช.ประโยชน%ได. ถ.ามีการพัฒนาที่ดินโดยการยกคันนาดินเพาะปลูก เพื่อปJองกันน้ำท*วมและยกร*องเพื่อช*วย

การระบายของดิน    

1.11  ลักษณะของแหล6งน้ำ 
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ตำบลมุจลินท%  มีแม*น้ำที่สำคัญ คือ แม*น้ำบางขาม (คลองชัยนาท – ปuาสัก 3) เป3นแม*น้ำสายหลักของ

พื้นที่  ซึ่งไหลผ*านหมู*บ.านทุกหมู*บ.าน ต้ังแต*หมู*ที่ 1 – หมู*ที่ 9  และมีคลองชลประทาน/หนองน้ำ จำนวน 9 

แห*ง ดังน้ี    
     -  คลองพนังกั้นน้ำ (คูยืมดิน)   หมู*ที่ 1 – 9     ความยาว 3,800 เมตร  

     -  คลองลาดชะโด  หมู*ที่  1   ความยาว  1,800  เมตร 

     -  คลองศาลาแดง  หมู*ที่  3     ความยาว  2,000  เมตร 

     -  คลองลำเป3ด     หมู*ที่  4     ความยาว    750  เมตร 

     -  คลองคันฉลาด   หมู*ที่  6       ความยาว  1,300  เมตร 

     -  คลองหนองเข.    หมู*ที่  6 - 9     ความยาว  2,400  เมตร 

     -  คลอง 1 ซ.าย 16 ขวา  หมู*ที่  6 – 9    ความยาว  2,500  เมตร 

     -  หนองรักแร.  หมู*ที่ 9     พื้นที่  6  ไร* 

            -  หนองผักชี  หมู*ที่  9    พื้นที่  8  ไร* 

1.12 ลักษณะของไมIและปbาไมI 
 เน่ืองจากเป3นทุ*งกว.าง ที่ราบลุ*มน้ำขัง เกษตรกรทำนาเป3นอาชีพหลัก ปuาธรรมชาติจึงไม*มี จะมีเพียงแต*

สภาพปuาเศรษฐกิจที่ปลูกไว.ใช.สอย ประเภทไม.ผลไม.ยืนต.น ในบริเวณที่อยู*อาศัย ที่สาธารณะ ผลผลิตจากไม.ผล

ที่ได.จะไว.บริโภคและแจกจ*ายซื้อขายในหมู*บ.าน  
  

1.13  การเกษตร 
 ลักษณะกิจกรรมทางด.านการเกษตรและการใช.ประโยชน%จากดิน มีการนำไปใช.เป3นพื้นที่ทำการเกษตร 

5,430 ไร* โดยพื้นที่ทำการเกษตรส*วนใหญ*ถูกใช.เป3นพื้นที่ทำนา ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัมต*อไร* ใช.พันธ%ข.าว

ปทุมธานี ชัยนาทและสุพรรณบุรี (ข.าวไม*ไวแสง) ปลูกในพื้นที่นาที่สามารถควบคุมน้ำได. โดยจะทำนาปtและนา

ปรัง  โดยนาปtจะเริ่มเพาะปลูกระหว*างเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม เก็บเกี่ยวในช*วงเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม  

และนาปรัง จะเริ่มทำการเพาะปลูกระหว*างเดือนมีนาคม, เมษายน เก็บเกี่ยวในช*วงเดือนมิถุนายน,กรกฎาคม  

ส*วนพืชอื่นๆ ที่นิยมปลูก เช*น มะม*วง กล.วย และจำพวกไม.ดอกไม.ประดับ เพื่อส*งจำหน*าย เช*น มะลิ พุด 

ดาวเรือง สำหรับเป3นวัตถุดิบในการทำพวงมาลัย   

Ø  ตารางแสดงการใชIท่ีดินของตำบลมุจลินทA  

หมู6ท่ี ชื่อหมู6บIาน พ้ืนท่ีการเกษตร (ไร6) 
1 บ.านลาดชะโด  663 

2 บ.านปากคลองลาดชะโด 284 

3 บ.านปากคลองลาดชะโด 502 

4 บ.านโคกสลุด 576 

5 บ.านมุจลินท% 275 

6 บ.านมุจลินท%  1,154 
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(ที่มา :  จากสำนักงานเกษตรอำเภอท*าวุ.ง ณ เดือนมกราคม 2559)    
 

1.14  การประมง  
   ตำบลมุจลินท% มีแม*น้ำลำคลองหลายสาย ประชาชนได.จับสัตว%น้ำในแหล*งน้ำต*างๆ เพื่อนำไป

บริโภคภายในครัวเรือนและมีเพียงเล็กน.อยที่เลี้ยงไว.เพื่อการค.า    
 

1.15  การปศุสัตวA 
ลักษณะของการประกอบการปศุสัตว% ส*วนใหญ*เป3นการเลี้ยงไว.เพื่อการค.า มีเพียงเล็กน.อยที่

เลี้ยงไว.บริโภคภายในครัวเรือน สัตว%ทีนิ่ยมเลี้ยง คือ ไก*พื้นเมือง, โค, สุกร 
 

1.16  การบริการ 
 -  สถานพยาบาล   1 แห*ง  

-  ร.านอาหาร   4 แห*ง 

-  ร.านอินเตอร%เน็ต  2 แห*ง  
 

1.17  การท6องเท่ียว 
 ตำบลมุจลินท% ไม*มีแหล*งท*องเที่ยวในพื้นที่ แต*ได.ส*งเสริมการท*องเที่ยวให.เกิดข้ึนในท.องถ่ิน  เช*น  การ

ประชาสัมพันธ%และส*งเสริมการจัดงานประเพณีต*างๆ ของท.องถ่ิน รวมถึงการประชาสัมพันธ%การจัดงาน

ประเพณีและงานส*งเสริมการท*องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอ จังหวัด และท.องถ่ินใกล.เคียง    
 

1.18  อุตสาหกรรม 
 ในเขตองค%การบริหารส*วนตำบล ไม*มีการดำเนินงานอุตสาหกรรม 
 

1.19  การพาณิชยAและกลุ6มอาชีพ 
-  ร.านสินค.าอุปโภคบริโภค 30  แห*ง    

 -  สถานีบริการน้ำมัน/ป~jมหลอด  3 แห*ง 

 -  ร.านผลิตถุงเท.า  1 แห*ง   

 -  ร.านซ*อมรถ – ปะยาง  1   แห*ง  

 -  เสาสัญญาณโทรศัพท%  2 แห*ง  

-  ร.านหล*อเสาปูน  1 แห*ง 

-  ร.านตัดผม   4 แห*ง 

-  ร.านซื้อขายของเก*า    1 แห*ง  

7 บ.านมุจลินท% 383 

8 บ.านมุจลินท% 764 

9 บ.านท.ายน้ำ 829 

รวม 5,430 
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-  ร.านตัดเย็บเสื้อผ.า  2 แห*ง   

-  ร.านผลิตผลิตภัณฑ%จากผ.า 1 แห*ง  
 

1.20  แรงงาน 
ประชากรส*วนใหญ* ร.อยละ 41 ประกอบอาชีพรับจ.างทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม    

(ทำนา) และประกอบอาชีพค.าขาย  

 

2. สถานการณAการเกิดภัย   
  อุทกภัย ในพื้นที่ตำบลมุจลินท% มีป~จจัยเสี่ยงจากเป3นพื้นที่ราบเรียบ กว.าง และลุ*ม น้ำท*วมถึง มีแม*น้ำ   

คู คลองไหลผ*านหลายสาย ถือเป3นแก.มลิงรองรับน้ำ ในช*วงฝนตกหนักหรือเกิดพายุหมุนเขตร.อน และตกสะสม

เป3นเวลานาน ทำให.เกิดน้ำไหลหลาก น้ำท*วมฉับพลัน น้ำท*วมขัง และน้ำล.นตลิ่ง  เข.าท*วมพื้นที่การเกษตร และ

บ.านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู*ริมแม*น้ำซึ่งจะได.รับผลกระทบก*อน หากปtใดที่น้ำมีปริมาณมาก ก็จะเข.าท*วม

บ.านเรือนประชาชนเต็มพื้นที่  ส*งผลให.เกิดความเสยีหายแก*สิ่งสาธารณประโยชน% พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย%สิน

ต*างๆ ซึ่งกระทบต*อระบบเศรษฐกิจของตำบลมุจลินท%เป3นอย*างมาก    
 

2.1  สถิติการเกิดอุทกภัยขององคAการบริหารส6วนตำบลมุจลินทA  
 

พ.ศ. 
จำนวนครั้ง     
ที่เกดิภัย 
(ครั้ง) 

พ้ืนที่ประสบภัย
(หมู6ที่/ชุมชน) 

ผลกระทบความเสียหาย 

มูลค6าความ
เสียหาย (บาท) 

จำนวน
ครัวเรือนที่
ประสบภัย 

เสียชีวิต
(คน) 

สูญหาย
(คน) 

บาดเจ็บ
(คน) 

2554 1 หมู* 1 – 9  626 - - - 10,423,598 

๒๕๕๖ 1 หมู*ท่ี 3,6,7,8,9 200 - - - 1,200,000 

รวม 2 9 - - - - 11,623,598 

(ที่มา : สำนักงานปลัด อบต.มจุลินท% ข.อมลู ณ  วันที ่ 9  เดือนเมษายน  พ.ศ.2562)   

2.2  พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงภัย 
 จากข.อมูลปt  2554  ตำบลมุจลินท%  มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 9 หมู*บ.าน  และในปt 2556  มี

พื้นที่ประสบภัย จำนวน 5 หมู*บ.าน  ซึ่งหมู*บ.านที่ประสบอุทกภัยส*วนใหญ*  เป3นพื้นที่ลุ*มต่ำและอยู*ติดริมแม*น้ำ  

สาเหตุอาจเกิดจากฝนตกสะสมติดต*อกันหลายวัน  น้ำล.นตลิ่ง เข.าท*วมพื้นที่ เกษตรกรรมและบ.านเรือน

ประชาชน โดยพื้นที่ตำบลมุจลินท% เป3นพื้นที่ลุ*มต่ำ และเป3นแก.มลิงเพื่อรองรับการระบายน้ำของจังหวัดลพบุร ี
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2.๔  ปฏิทินการเกิดอุทกภัยและดินถล6มประจำปi 
ในช*วงระยะเวลาที่ผ*านมา มีการเกิดอุทกภัยและดินถล*มข้ึน จึงทำให. อบต.มุจลินท% สามารถคาดการณ%

การเกิดอุทกภัยและดินถล*มได. ดังน้ี 
 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลาท่ีเกิดภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อุทกภัย             

หมายเหตุ : องค%การบรหิารส*วนตำบลมุจลินท%  เฝJาระวังตลอดทั้งปt  

3. ภารกิจ   
กองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค%การบริหารส*วนตำบลมุจลินท%  (กอปภ.อบต.

มุจลินท%) ทำหน.าที่อำนวยการ ควบคุม ปJองกันแก.ไขป~ญหาอุทกภัยและดินถล*ม  เมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึน รวมถึง

มีหน.าที่ช*วยเหลือผู.อำนวยการจังหวัดและผู.อำนวยการอำเภอ ตามที่ได.รับมอบหมาย พร.อมทั้งสนับสนุนการ

ปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยให.องค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินที่อยู*ใกล.เคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อได.รับการร.อง

ขอ โดยมีนายกองค%การบริหารส*วนตำบลมุจลินท% เป3นผู.อำนวยการ  โดยมีการเฝJาระวังเตรียมความพร.อมใน
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การปJองกันอุทกภัยและดินถล*ม เช*น การขุดลอกท*อระบายน้ำ การกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล*งน้ำ การ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำ/การรบัน้ำ  การติดต้ังเครื่องสูบน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยง  และการประสาน

กับหน*วยงานที่เกี่ยวข.อง เช*น โครงการชลประทานลพบุรี ในการแจ.งสถานการณ%น้ำ การระบายน้ำ การเปÄด

ประตูน้ำให.ทราบล*วงหน.า เพื่อประเมินสถานการณ%และขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลต*อไป 

 

4.  การปฏิบัติ 
4.1  แนวความคิดในการปฏิบัติ 

(1)  การดำเนินการของกองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค%การบริหารส*วนตำบล

มุจลินท%  (กอปภ.อบต.มุจลินท%)  และสิ่งที่ กอปภ.อบต.มุจลินท% นำปฏิบัติ    
  เมื่อเกิดหรือคาดว*าจะเกดิอุทกภัยและดินถล*ม ให.กองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย อบต.มุจลินท%  จัดต้ังศูนยAปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.มุจลินทA  ข้ึน โดยมีผู.อำนวยการท.องถ่ินเป3นผู.ควบคุม

และสั่งการ  เพื่อทำหน.าที่จัดการอุทกภัย และดินถล*มที่เกิดข้ึนจนกว*าสถานการณ%จะกลับเข.าสู*ภาวะปกติ 

พร.อมทั้งประสาน กับส*วนราชการและหน*วยงานที่เกี่ยวข.องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร*วมมือกับ

ทุกภาคส*วนในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ทุกข้ันตอน พร.อมทั้งให.รายงานผู.อำนวยการอำเภอ (นายอำเภอ) 

ทราบทันที  

หากประเมินสถานการณ%อุทกภัยและดินถล*ม และเกินขีดความสามารถของทรัพยากรของ

องค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน ในการเข.าจัดการกับอุทกภัยและดินถล*มให.ยุติโดยเร็วแล.วและไม*สามารถควบคุม

สถานการณ%อุทกภัยและดินถล*มได.โดยลำพัง ให.รายงานให.ผู.อำนวยการอำเภอทราบและขอรับการสนับสนุน

จากกองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค%กรปกครองส*วนท.องถ่ินติดต*อหรือใกล.เคียง และหรือ 

กองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ โดยมีผู.อำนวยการท.องถ่ิน เป3นผู.ควบคุมและสั่งการ และ

หากประเมินสถานการณ%อุทกภัยและดินถล*ม มโีอกาสการขยายความรุนแรงอย*างต*อเน่ืองให.รายงานผู.อำนวยการ

อำเภอ(นายอำเภอ)  เสนอต*อผู.อำนวยการจังหวัด(ผู.ว*าราชการจังหวัด) เพื่อพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัย

จากสาธารณภัย ขนาดเล็กเป3นสาธารณภัยขนาดกลางต*อไป  
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 ภาวะปกติ              ภาวะฉุกเฉิน 
             (ไม6เกิดสาธารณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคาดว6าจะเกิดสาธารณภัย) 
 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 (2)  ข้ันตอนการปฏิบัติทีส่*วนราชการ หน*วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคมในพื้นทีจ่ะต.อง

ปฏิบัติ ทั้งทีเ่ป3นการใช.โครงสร.าง และไม*ใช.โครงสร.าง   

ก. ช*วงระยะเวลา  24 ช่ัวโมง  มุ*งเน.นการให.ความช*วยเหลือด.านชีวิต ด.านการอพยพ โดย

องค%การบริหารส*วนตำบลมุจลินท% ร*วมกับฝuายปกครอง กำนัน ผู.ใหญ*บ.าน ตลอดจนอาสาสมัครในพื้นที่  

           ข. ช*วงระยะเวลา  48  ช่ัวโมง  มุ*งเน.นการให.ความช*วยเหลือด.านชีวิต ด.านการดำรงชีพ ด.าน

การรักษาความสงบเรียบร.อย โดยองค%การบริหารส*วนตำบลมุจลินท% ร*วมกับฝuายปกครอง กำนัน ผู.ใหญ*บ.าน 

อาสาสมัคร หน*วยทหาร  ตำรวจ  ผู.อำนวยการอำเภอ 

  ค. ช*วงระยะเวลาต้ังแต*  72  ช่ัวโมง  มุ*งเน.นการให.ความช*วยเหลือด.านการดำรงชีพ ด.านการ

บริหารศูนย%พักพิงช่ัวคราว ด.านการรักษาความสงบเรียบร.อย  โดย อบต.มุจลินท% ร*วมกับโรงพยาบาลส*งเสริม

สุขภาพตำบลมุจลินท% หน*วยทหาร  ตำรวจ  
 

4.2  การเตรียมความพรIอม  
 4.2.1  มีการเตรียมความพร.อมด.านกำลังพล  เจ.าหน.าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของ อบต.มุจลินท% 

และมีการเฝJาระวังติดตามสถานการณ%ตลอด 24 ช่ัวโมง  

 4.2.3  การแจ.งเตือนภัย  มีการติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณฝน ช*องทางการแจ.งเตือน และการ

ประชาสัมพันธ%สร.างการรับรู. ผ*านทางช*องทางต*างๆ แก*ประชาชนทุกหมู*บ.านในพื้นที่ตำบลมุจลินท%  

(๑) เมื่อมีการยืนยันข.อมูลว*ามีโอกาสเกิดอุทกภัยและดินถล*มข้ึนและประชาชนในพื้นที่ อาจได.รับ

ผลกระทบ ให.แจ.งแนวทางปฏิบัติให.กับส*วนราชการและประชาชนในพื้นที่ทราบ โดยให.มีการแจ.งเตือนภัยไม*ต่ำกว*า 

๗๒ ช่ัวโมงก*อนเกิดภัย และให.มีข.อมูลการแจ.งเตือนภัย ดังน้ี   

ผูIอำนวยการทIองถิ่น 

(นายกองคAการบริหารส6วนตำบลมุจลินทA) 

 

จัดต้ัง ศูนยAปฏิบัติการฉุกเฉิน  อบต.มุจลินทA กองอำนวยการปkองกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.

มุจลินทA 

ผูIอำนวยการทIองถิ่น 

(นายกองคAการบริหารส6วนตำบลมุจลินทA) 

การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑ 
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 (๑.๑) คาดการณ%ระยะเวลา และบริเวณพืน้ที่ที่จะเกิดอุทกภัยและดินถล*ม 

  (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 

  (๑.๓)  แนวทางการปฏิบัติของส*วนราชการ หน*วยงาน และประชาชนในการปJองกันตนเองให.

ปลอดภัยจากอุทกภัยและดินถล*มที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี ให.นำแนวทาง มาตรการ และข้ันตอนการปฏิบัติจาก            

กองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป3นแนวทางในการปฏิบัติด.วย 

(๒) วิธีการแจ.งเตือนภัย 

 (๒.๑)  แจ.งเตือนภัยผ*านผู.นำชุมชน อาสาสมัครและเครือข*ายเฝJาระวังของชุมชน/หมู*บ.าน 

(๒.๒) แจ.งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ*านทางโทรศัพท%มือถือ หอกระจายข*าว เสียง

ตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข*ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กำหนดให.เป3นสัญญาณเตือนภัย

ประจำตำบลหรือหมู*บ.าน ฯลฯ  
ก. ระดับและความหมายของสใีนการแจIงเตือนภัย 

     แผนการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได.กำหนดระดับของระบบ

การเตือนภัยไว. ซึ่ง อบต.มุจลินท%  ได.นำระดับสีของการแจ.งเตือนภัยไปประยุกต%ใช.ให.เหมาะสมกับประเภทของ

สาธารณภัยในพื้นที่ ดังน้ี 

 

 สีแดง หมายถึง สถานการณ%อยู*ในภาวะอันตรายสูงสุด ให.อาศัยอยู*

แต*ในสถานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามข.อสั่งการ 

 สีสIม  หมายถึง สถานการณ%อยู*ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ.าหน.าที่

กำลั งควบ คุมสถานการณ% ให. อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย        

และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด 

 สีเหลือง หมายถึง สถานการณ%อยู*ในภาวะเสี่ยงอันตราย มีแนวโน.ม 

ที่ ส ถานการณ% จะรุนแรงมาก ข้ึน  ให. จัด เตรียมความพร.อม           

รับสถานการณ% และปฏิบัติตามคำแนะนำ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สถานการณ%อยู*ในภาวะเฝJาระวัง ให.ติดตาม

ข.อมูลข*าวสารอย*างใกล.ชิดทุกๆ ๒๔ ช่ัวโมง 

 สีเขียว หมายถึง สถานการณ%อยู*ในภาวะปกติ ให.ติดตามข.อมูล

ข*าวสารเป3นประจำ 
 

ข. กระบวนการแจIงเตือนภัย 

การเฝJาระวัง กองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.มุจลินท%  จัดชุดเฝJาระวัง

ติดตามสถานการณ% รับทราบข.อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับในแม*น้ำ ข.อมูลระบบนิเวศน% และจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  พร.อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ช่ัวโมง นับต้ังแต*ได.รับแจ.งการเตือน

ภัย และประสานกำนัน ผู.ใหญ*บ.าน ผู.นำชุมชนหรือผู.นำหมู*บ.าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ.งเตือนภัย เพื่อ



15 
 

เตรียมพร.อมเฝJาระวัง  และติดตามสถานการณ%ภัยอย*างต*อเน่ือง และให.รายงานสถานการณ%การเกิดภัยมายัง

กองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.มุจลินท%  ทางโทรศัพท%หมายเลข  036-798253    

  การแจ.งเตือนล*วงหน.า ดำเนินการแจ.งข*าวสาร ข.อมูลที่ได.รับจากอำเภอ จังหวัดหรือหน*วยงานที่

เกี่ยวข.องที่บ*งช้ีว*ามีแนวโน.มจะเกิดสถานการณ%อุทกภัย และดินถล*ม  โดยแจ.งเตือนก*อนเกิดเหตุไม*น.อยกว*า  120  

ช่ัวโมง แก*ประชาชนให.รับทราบข.อมูลข*าวสาร 

  การแจ.งเตือนภัย  ดำเนินการแจ.งเตือนอุทกภัยและดินถล*มไปยังชุมชน หมู*บ.าน ตำบล ผ*านทางหอ

กระจายข*าวของหมู*บ.าน เสียงตามสายของ อบต.มุจลินท% สื่อออนไลน% ต*างๆ และประสานภาคเครอืข*ายเตรียม

อุปกรณ% 

  การรับมือและการอพยพ  โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุฯ ประสานการปฏิบัติกับ

ฝuายปกครอง กำนัน ผู.ใหญ*บ.าน ตำรวจ ทหาร หน*วยงานภาคเอกชน ในการอพยพ  การจัดต้ังและบริหารจัดการศูนย%

พักพิง และการรายงานสถานการณ% 

4.3  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      
 เมื่อเกิดหรือคาดว*าจะเกิดอุทกภัยและดินถล*มข้ึน กองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อบต.มุจลินท%  จึงจัดต้ังศูนยAปฏิบัติการฉุกเฉินทIองถ่ินข้ึน โดยมีผู.อำนวยการท.องถ่ินเป3นผู.ควบคุมและสั่งการ 

เพื่อทำหน.าที่จัดการอุทกภัยและดินถล*มที่เกิดข้ึนจนกว*าสถานการณ%จะกลับเข.าสู*ภาวะปกติ พร.อมทั้งประสานกับ

ส*วนราชการและหน*วยงานทีเ่กี่ยวข.องในพืน้ที่รบัผิดชอบ และประสานความร*วมมือกับทุกภาคส*วนในการจัดการ

สาธารณภัยทุกข้ันตอน หากในกรณีไม*สามารถควบคุมสถานการณ%สาธารณภัยตามขีดความสามารถโดยลำพัง 

ให.ขอรับการสนับสนุนจากกองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยใกล.เคียง และ/หรือ กองอำนวยการ

ปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 

 โครงสรIางของศูนยAปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.มุจลินทA แบ*งออกเป3น ๓ ส*วน  ๑ คณะที่

ปรึกษา ๑ ศูนย%ข.อมูลประชาสัมพันธ%ร*วม  
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แผนภาพโครงสรIางศูนยAปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.มุจลินทA  

หมายเหตุ  :  โครงสร.างของศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อปท. สามารถปรับเปล่ียนได.ตามความเหมาะสมของสถานการณ%ภัย 

โดยยึดหลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ*นของโครงสร.างองค%กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 

 

ผูIอำนวยการทIองถิ่น 

ศูนยAขIอมูลประชาสัมพันธAร6วม 
ที่ปรึกษา/ผูIเชี่ยวชาญ 

ศูนยAปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.มุจลินทA 

ส6วนปฏิบัติการ ส6วนสนับสนุน ส6วนอำนวยการ 

- งานคIนหาและกูIภัย 

- งานกูIชีพ งานรักษาพยาบาล 
การแพทยAและสาธารณสุข 

- งานรักษาความสงบเรียบรIอย 

- งานการจราจร 

- งานผจญเพลิง 

- งานโครงสรIางพ้ืนฐาน เช6น ถนน 
สะพาน ฯลฯ 

- งานอุตสาหกรรม สารเคมี           
วัตถุอันตราย และกัมมันตรังส ี

- งานการขนส6ง 

- งานอพยพ 

- งานบริหารจัดการผูIเสียชีวิต 

- งานศูนยAสั่งการ 

- งานข6าวกรอง วิเคราะหAขIอมูล
สารสนเทศ และการรายงาน 

- งานติดตามและประเมินสถานการณA 

- งานพยากรณAอากาศ การเฝkาระวัง 
และการแจIงเตือนภัย 

- งานประชาสัมพันธAและตอบโตIการข6าว 

- งานรับเร่ืองราวรIองทุกขA 

- งานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวขIอง 

- งานแผนการปkองกนัและบรรเทา     
สาธารณภัย/แผนปฏิบัติการ/       
แผนเผชิญเหตุของ อปท. 

- งานธุรการ 

- งานสงเคราะหAช6วยเหลือผูIประสบภัย 

- งานเสบียง และจัดหาปqจจัยสี่ทีจ่ำเปrน 

- งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

- งานบริการสังคม 

- งานงบประมาณ งานการเงินและบัญช ี

- งานรับบริจาค 

- งานพลังงาน เช6น นำ้มันเชื้อเพลิง ฯลฯ 

- งานบริหารจัดการศูนยAพักพิงชั่วคราว 

- งานฟtuนฟูพ้ืนที่ประสบภัย 

- งานฟtuนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลIอม 

- งานการฟtuนฟูและงานชุมชน 

- งานส6งกำลังบำรุง 
ฯลฯ 
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๔.3.๑ บทบาทหนIาท่ีภายในโครงสรIางศูนยAปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.มุจลินทA มีดังน้ี 

(1 )ค ณ ะ ท่ี ป รึ ก ษ า /ผูI เ ชี่ ย ว ช า ญ  มี ห น. า ที่ ใ ห. ข. อ เ ส น อ แ น ะ ค ำ แ น ะ น ำ ข. อ มู ล 

ทางวิชาการ การสังเคราะห%แนวโน.มสถานการณ% และเทคนิคการปฏิบัติที่เกี่ยวข.องกับเหตุการณ%สาธารณภัย 

ที่เกิดข้ึน โดยให.คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป3นสำคัญ พร.อมทั้งปฏิบัติหน.าที่อื่นใดตามที่

ผู.อำนวยการท.องถ่ินเห็นสมควร 

  (2) ศูนยAขIอมูลประชาสัมพันธAร6วม มีหน.าที่ ประสานข.อมูลเหตุการณ%กับส*วนต*างๆ เพื่อสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ%ข.อมูลข*าวสารให.กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน   

  (3) ส6วนปฏิบัติการ มีหน.าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดข้ึนโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกปJอง

ทรัพย%สิน เข.าควบคุมสถานการณ% ฟijนฟูสู*สภาวะปกติ ค.นหาและกู.ภัย กู.ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย%และ

สาธารณสุข รักษาความสงบเรียบร.อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร.างพื้นฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย 

กัมมันตรังสี ส*งกำลังบำรุง การขนส*ง อพยพ และบริหารจัดการผู.เสียชีวิต  

   (4) ส6วนอำนวยการ มีหน.าที่ ติดตามสถานการณ% วิเคราะห%แนวโน.มสถานการณ% แจ.งเตือนภัย 

รวบรวม ประสานข.อมูล และประเมินความต.องการและความจำเป3นในการสนับสนุนทรัพยากร ในภาวะฉุกเฉิน 

รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช.ข.อมูลที่ได.รับจากส*วนปฏิบัติการเป3นฐานดำเนินการ 

พร.อมทั้งให.การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานแก*กองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.มุจลินท% /

ศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.มุจลินท%  ฯลฯ  

  (5)  ส6วนสนับสนุน มีหน.าที่ ดังน้ี 

   (5.1) ตอบสนองการร.องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด.านที่จำเป3น เพื่อให.การจัดการในภาวะ

ฉุกเฉินดำเนินไปอย*างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได.แก* สงเคราะห%ช*วยเหลือผู.ประสบภัย สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย%พักพิงช่ัวคราว พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ฟijนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม การฟijนฟู และงานชุมชน 

   (5.2) ตอบสนองการร.องขอรับการสนับสนุนในด.านงบประมาณ การเงินและการบัญชี และ

การรับบริจาค ฯลฯ 
 

๔.3.2 การควบคุมสถานการณAและการเผชิญเหตุ 
 ศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.มุจลินท%  ได.วางแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล*มที่เกิดข้ึนอย*างเป3น

ระบบ โดยกำหนดโครงสร.างองค%กร ข.อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช.

แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให.การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป3นไปอย*างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 (๑) การรับแจ.งเหตุและการรายงาน 

              ให.ผู.รับผิดชอบจัดทำรายงานข.อเท็จจริงที่เกิดข้ึน ทั้งด.านสถานการณ%อุทกภัยและดินถล*ม ด.านการ

ปฏิบัติการระงับบรรเทาภัย ด.านการให.ความช*วยเหลือ และด.านอื่นๆ ที่จำเป3น โดยคำนึงถึงความถูกต.อง 

ชัดเจน รวดเร็ว โดยให.ชุมชน/หมู*บ.านสำรวจความเสียหายและความต.องการเบื้องต.นตามแบบรายงานเหตุด*วน

สาธารณภัย แล.วรายงานต*อศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.มุจลินท%   
 (๒) การประเมินสถานการณ%ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต*อไปน้ี 
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    (๒.๑) นำข.อมูลที่ได.ทั้งหมดมาวิเคราะห%สถานการณ%อุทกภัยและดินถล*มที่เกิดข้ึน      

    (๒.๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน.อยที่สุด 

           (๒.๓) มีการคาดการณ%เพิ่มเติมในเรื่องป~จจัยความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึน การขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 

 

 

           (๒.๔) การจัดการข.อมูล ให.หัวหน.าทีมเป3นผู.นำในการสอบถามสำรวจข.อมูลสถานที่ สิ่งที่เป3น

อันตรายต*อนักกู.ภัย พร.อมทั้งบันทึกวัน เวลา ช่ือที่อยู*ผู.ให.ข.อมูล และรายงานข.อมูลให.ศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

อบต.มุจลินท%  ทราบ มีการบรรยายสรุปให.ลูกทีมทราบ กำหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่ปฏิบัติการ พื้นที่ปลอดภัย 

รวมทั้งตัดระบบต*างๆ ได.แก* แกÜส ไฟฟJา ประปา เป3นต.น ซึ่งเป3นอันตรายต*อนักกู.ภัย 

       (๒.๕) การสั่งการ ผู.สั่งการต.องเป3นคนเดียวที่สามารถช้ีแจงการปฏิบัติได. การสั่งการต.องชัดเจน ไม*

คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน.าหน*วยหรือผู.ควบคุมชุดปฏิบัติการต.องรายงานตัว  ต*อผู.อยู*ใน

เหตุการณ% และต*อผู.บัญชาการเหตุการณ% ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก*อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

    (๒.๖) การรวบรวมข.อมูล ได.แก* ป~ญหาอุปสรรคข.อขัดข.อง สาเหตุของการเกิดเหตุการณ% ผลการ

ปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก.ไขและนำข.อเสนอแนะมาวิเคราะห%  

 (3) การค.นหาและช*วยชีวิต 

     - กำหนดเขตและกันเขตพื้นที่ประสบภัย ห.ามไม*ให.ผู.ที่ไม*มีหน.าที่และความรับผิดชอบเข.าพื้นที่ประสบ

ภัย 

                - สนธิกำลังเข.าปฏิบัติการค.นหาช*วยเหลือผู.ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช.หน*วยกู. ชีพกู. ภัยเข.า

ปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย พร.อมอุปกรณ% เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จำเป3นในการกู.ชีพกู.ภัย 

     - กรณีมีสถานการณ%รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ%ที่ใช.เทคโนโลยีข้ันสูงมาใช.ในการกู.ภัย 
 

๔.3.3  การอพยพ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว*าจะเกิดอุทกภัยและดินถล*มข้ึนในพื้นที่ใด และการอาศัยอยู*ในเขตพื้นที่น้ัน จะเป3น

อันตราย ให.ผู.มีอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห*งพระราชบัญญัติปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐           

(ผู.บัญชาการ ผู.อำนวยการ และเจ.าพนักงานซึ่งได.รับมอบหมาย) มีอำนาจสั่งอพยพผู.ซึ่งอยู*ในพื้นที่น้ันออกไปจาก

พื้นที่อย*างเป3นระเบียบ ทั้งน้ี ให.ดำเนินการอพยพไม*ต่ำกว*า ๑๒  ช่ัวโมงก*อนเกิดสาธารณภัย และจัดให.มีกำลัง

เจ.าหน.าที่เข.ารักษาความสงบเรียบร.อย เพื่อปJองกันทรัพย%สินของประชาชน ให.ผู.นำชุมชนและหน*วยงานปฏิบัติ

ตามข้ันตอน ดังน้ี 

 (1) การตัดสินใจอพยพ  

  - การตัดสินใจอพยพในเขต อบต.มุจลินท% กำหนดให.นายก อบต. อบต.มุจลินท%  ในฐานะผู.อำนวยการ

ท.องถ่ิน เป3นผู.ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย โดยมีปลัด อบต.มุจลินท% ใน

ฐานะผู.ช*วยผู.อำนวยการท.องถ่ิน เป3นผู.ช*วย 

  - การตัดสินใจอพยพในเขตพื้นที่หมู*บ.าน กำหนดให.ผู.ใหญ*บ.านแต*ละหมู*บ.านควบคุม กำกับ ดูแล การ

อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัย ตามคำสั่งของผู.อำนวยการท.องถ่ิน โดยมี สำนักงานปลัด อบต. เป3น
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ผู.ช*วย ทุกข้ันตอนการปฏิบติัต.องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ%ไปยัง นายก อบต.มุจลินท%  ในฐานะ

ผู.อำนวยการท.องถ่ิน เบอร%โทรศัพท% 080-2719535  

 (2)  เมื่อได.รับข.อมูลข*าวสารแจ.งเตือน ประชาชนต.องปฏิบัติตามข.อสั่งการของผู.อำนวยการท.องถ่ิน 

โดยเตรียมตัวไว.ให.พร.อมสำหรับการอพยพ จัดเตรียมกระเปáาที่มีของมีค*า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช.จำเป3น

ส*วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำด่ืม เท*าที่จำเป3น รวมทั้งดูแลสภาพจติใจในครอบครวัให.อยู*ในความสงบ ก*อนออก

จากบ.านเรือนให.นำกระเปáาที่จัดเตรียมไว.ติดตัวไป ปÄดบ.านเรือนให.มิดชิดที่สุดเท*าที่จะทำได. และเดินทางไป

รวมกัน ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนโดยเร็ว 

 (๓) หน*วยอพยพ ต.องศึกษาเส.นทางที่จะเข.าสู*พื้นที่เปJาหมาย และตรวจสอบสภาพของยานพาหนะ

สำหรับการอพยพให.พร.อมปฏิบัติหน.าที่อยู*ตลอดเวลา รวมทั้งติดต*อประสานงานกับผู.นำชุมชนหรือผู.นำหมู*บ.าน

ทุกระยะ ประชาสัมพันธ%ให.คำแนะนำในข้ันตอนการอพยพต*อผู.อพยพ พร.อมทั้งจัดระเบียบและจัดแบ*งประเภท

ของบุคคลตามลำดับความเร*งด*วน เช*น ผู.ปuวยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามลำดับ ซึ่งเป3นกลุ*ม

เปราะบาง และดำเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนการอพยพที่กำหนดไว. 

 (๔) จัดเจ.าหน.าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ.านเรือนของผู.อพยพ และควรประสานเจ.าหน.าที่

ตำรวจในท.องที่เพื่อจัดส*งกำลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ.านเรือนผู.อพยพเป3นระยะ แต*ถ.า

สถานการณ%ล*อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน.าที่โดยเด็ดขาด แต*ถ.าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได.

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล.วควรนำข.อมูลกลับมารายงานให.ผู.อพยพทราบโดยทันที เพื่อปJองกันมิให.ผู.อพยพเกิด

ความกังวลต*อความปลอดภัยในทรัพย%สินของตน 

 (5) ให.หน*วยงานอพยพอำนวยความสะดวกด.านป~จจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช*วยเหลือผู.บาดเจ็บ บริการ

อาหารและน้ำด่ืม การดูแลรักษาความสะอาดให.ถูกสุขลักษณะ จัดเป3นสัดส*วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย*างทั่วถึงและเป3นธรรม 

   (6) รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ%สาธารณภัยอย*างใกล.ชิดและต*อเน่ืองจากสื่อทุกช*องทาง

รวมทั้งหน*วยงานที่เกี่ยวข.อง และนำข.อมูลข*าวสารดังกล*าวแจ.งให.ผู.อพยพทราบทุกระยะ เพื่อให.ผู.อพยพคลาย

ความวิตกกังวล 
   

4.3.4 การบริหารจัดการศูนยAพักพิงชั่วคราว 
 การช*วยเหลือผู.ประสบภัยที่อาศัยในศูนย%พักพิงช่ัวคราวในระยะต.น และระยะกลางให.ได.ผลดี 

จำเป3นต.องคำนึงถึงสิ่งสำคัญ ได.แก*  

  (๑) การดูแลด.านความปลอดภัย 

  (๒) การจัดการด.านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป3นอยู* ให.มีความสะดวก 

  (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมปJองกันโรคให.เป3นไปอย*างทั่วถึง 

  (๔) การมกีิจกรรมฟijนฟสูุขภาพจิตร*วมกันเพื่อทำให.มีสุขภาพจิตที่ดี 

  (๕) การรวมกลุ*มเป3นแหล*งเดียวกันเพื่อติดต*อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

 ให.สำนักงานปลัด อบต.มุจลินท% เป3นหน*วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย%พักพิงช่ัวคราว และ

ประสานงานที่เกี่ยวข.องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ% ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค 
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รวมทั้งประสานงานกับกองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติ

ในการจัดการศูนย%พักพิงช่ัวคราว  โดยให.คำนึงถึงแนวทางที่ในการช*วยเหลือกลุ*มเปราะเป3นสำคัญ  
 

๔.3.5 การรับ-จ6ายสิ่งของบริจาค  
 หากกองอำนวยการปJองกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต.มุจลินท%  พิจารณาเห็นว*า มีความจำเป3นต.อง

จัดให.มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย%สิน เพื่อช*วยเหลือผู.ประสบอุทกภัยและดินถล*มให.ดำเนินการ  ตามระเบียบที่

เกี่ยวข.อง ดังต*อไปน้ี 

 (๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว*าด.วยการรับบริจาคและการให.ความช*วยเหลือผู.ประสบสาธารณภัย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก.ไขเพิ่มเติม 

 (2) ระเบียบกรมพฒันาสงัคมและสวัสดิการว*าด.วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช.ของศูนย%รับบริจาคเพื่อ

การสงเคราะห%ผู.เดือดร.อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 (3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว*าด.วยการเรี่ยไรของหน*วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 (4) ระเบียบกระทรวงการคลังว*าด.วยการรับเงินหรือทรัพย%สินที่มีผู.บริจาคให.ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ*ายสิ่งของบริจาค ดังน้ี 

 -  จัดต้ังศูนย%รับบริจาคเพื่อช*วยเหลือผู.ประสบภัย และกำหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค 

 -  อบต.มุจลินท% หารือร*วมกับหน*วยงานที่เกี่ยวข.องในการกำหนดระเบียบ การเก็บรักษาเงินบริจาค

และสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิง่ของบรจิาค และวิธีแจกจ*ายเงินและสิ่งของบริจาค เพื่อให.เกิดความ

เป3นเอกภาพและเกิดประโยชน%แก*ผู.ประสบสาธารณภัยอย*างเสมอภาค 

 -  จัดทำบัญชีการรับ-จ*าย สิ่งของบริจาคไว.เป3นหลักฐาน เพื่อควบคุมระบบข.อมูล  ในการบริหาร

จัดการสิ่งของบริจาคอย*างทั่วถึงและเป3นธรรม 

 กรณีที่บุคคล หน*วยงาน หรือองค%กรใดจัดต้ังศูนย%รับบริจาคเพื่อช*วยเหลือผู.ประสบอุทกภัยและดินถล*ม

หากบุคคล หน*วยงาน หรือองค%กรน้ันไม*ได.รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอำนวยการปJองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย อบต.มุจลินท%  ให.บุคคล หน*วยงาน หรือองค%กรน้ันเป3นผู.รับผิดชอบค*าใช.จ*ายในการขนย.ายและส*งมอบสิ่งของ

บริจาค  
 

๔.3.6 การยกเลิกสถานการณAสาธารณภัย 
 (๑) ให.ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ%อุทกภัยและดินถล*มอย*างใกล.ชิดและต*อเน่ือง พร.อมทั้ง

ตรวจสอบข.อมูลจากทุกแหล*งจนแน*ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว*าสถานการณ%คลี่คลายกลับสู*  ภาวะปกติ

แล.ว ให.ผู.อำนวยการท.องถ่ินรายงานข.อมูลให.ผู.อำนวยการอำเภอทราบ เพื่อประกาศยุติสถานการณ%ในพื้นที ่

 (๒) เมื่อได.รับการยืนยันอย*างชัดเจนจากผู.อำนวยการท.องถ่ิน ให.ประกาศยุติสถานการณ%ว*าอุทกภัยและ

ดินถล*มได.สิ้นสุดลงแล.ว ให.แจ.งข.อมูลดังกล*าวให.ผู.อพยพทราบเพือ่เตรยีมพร.อมในการอพยพกลับสู*พื้นที่อาศัยของ

ตนเองต*อไป 

 (๓) เมื่อยกเลิกหรือปÄดศูนย%ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.มุจลินท%  ให.ส*งมอบภารกิจที่ต.องดำเนินการต*อ

ให.หน*วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน*วยงานน้ันต*อไป เพื่อความต*อเน่ืองในการปฏิบัติงาน  
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๔.3.7 การอพยพกลับ 
 เมื่อประชาชนได.รับแจ.งข*าวการยกเลิกสถานการณ%อุทกภัยและดินถล*มอย*างชัดเจน ให.ผู.นำชุมชนหรือ

ผู.นำกลุ*มอพยพรีบแจ.งผู.อพยพ เพื่อเตรียมความพร.อมสำหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ.งจุดอพยพกลับ 

โดยการจัดระเบียบและลำดับก*อนหลังของการอพยพกลับอย*างเป3นระบบไปสู*พื้นที่อาศัยของตนเอง พร.อมทั้ง

ประสานงานกับเจ.าหน.าที่ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ หรืออาจร.องขอรับการสนับสนุนจากองค%กร

ปกครองส*วนท.องถ่ินข.างเคียงหรือประสานกับผู.อำนวยการอำเภอ หรือจังหวัด ในการสนับสนุนการอพยพ 
    

5.  การบรรเทาทุกขAและฟtuนฟูหลังเกิดภัย  
1. อบต.มุจลินท%  จัดทีมประเมินความเสียหายและความต.องการความช*วยเหลือหรืออาจประสานกับ

อำเภอท*าวุ.ง และจังหวัดลพบุรี  ให.ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให.ความช*วยเหลือและความ

ต.องการเบื้องต.นของผู.ประสบภัยโดยเร็ว  

2.  แต*งต้ังคณะกรรมการช*วยเหลือประชาชนฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด.วยค*าใช.จ*ายเพื่อ

ช*วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน.าที่ขององค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน  พ.ศ.2560  และที่แก.ไขเพิ่มเติมในการ

ช*วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน.าที่ฯ  

3. อาจประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ให.ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให.ความช*วยเหลือ

ผู.ประสบภัยอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให.เร*งสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อพิจารณา

ช*วยเหลือผู.ประสบภัยตามหลักเกณฑ%และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผลการสำรวจความ

เสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต*อคณะกรรมการให.ความช*วยเหลือผู.ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อ

พิจารณาดำเนินการช*วยเหลือผู.ประสบภัย 

4. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค*ามากกว*าวงเงินที่ผู.ว*าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ ให.ส*งเรื่องให.กรม

ปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช*วยเหลอืผู.ประสบภัย จากวงเงินงบกลางรายการ

สำรองจ*ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป3นจากคณะรัฐมนตร ี

5. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจำเป3นในเบื้องต.น ให.ผู.อำนวยการอำเภอ ผู.อำนวยการ

จังหวัด ผู.อำนวยการกลาง ผู.บัญชาการปJองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห*งชาติ และนายกรัฐมนตรีทราบ

ตามลำดับ  
 

6. การสนับสนุน 
 1. งบประมาณขององค%การบรหิารส*วนตำบลมจุลินท% 

 2. งบประมาณจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

 3. การสนับสนุนสิ่งของ เงินบรจิาค มูลนิธิราชประชานุเคราะห% สภากาชาดไทย ภาคเอกชนและภาค

ประชาชน 
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7. การสื่อสารโทรคมนาคมและการติดต6อประสานงาน  
 ๑. จัดต้ังศูนย%สื่อสารและจดัให.มีระบบสือ่สารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป3นให.

ใช.งานได.ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ให.สามารถเช่ือมโยงระบบสื่อสารดังกล*าวกับหน*วยงานอื่นได.ตามปกติโดยเร็วอย*างทั่วถึง

ทุกพื้นที่ 

 ๒. ใช.โครงข*ายสื่อสารทางโทรศัพท% โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป3นหน*วยงานหลัก 

    หน*วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได.แก* สำนักงานปลัด อบต.มุจลินท% หมายเลข

โทรศัพท% 036-798253 โทรสาร 036-798253 
 

8. ภาคผนวก 
 ก :  บัญชีรายช่ือบุคลากรหน*วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ องค%กรปกครองส*วนท.องถ่ิน ภาคเอกชน และ

องค%กรเครือข*ายในเขตองค%การบรหิารส*วนตำบลมุจลินท% และอำเภอท*าวุ.ง 

 ข  :  บัญชีรายช่ือองค%การสาธารณกุศล ในพื้นที่อำเภอท*าวุ.ง 

ค  :  แบบสำรวจศูนย%พักพิงช่ัวคราว  

 ง  :  บญัชีเครือ่งจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออปุกรณ%ที่ใช.งานปJองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 

 

       ผู.เสนอแผน 

      (นางเสาวลักษณ%  ปาลวัฒน%) 

             หัวหน.าสำนักปลัด 

 

       ผู.ให.ความเห็นชอบ 

      (นางสาวศิริทิพย%  นิยมศิลปà) 

         ปลัดองค%การบรหิารส*วนตำบลมจุลินท% 

 

       ผู.อนุมัติแผน 

          (นายธวัชชัย   บุญน.า) 

        นายกองค%การบรหิารส*วนตำบลมุจลินท% 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
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บัญชีรายชื่อบคุลากรหน6วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคAกรปกครองส6วนทIองถ่ิน ภาคเอกชน  
และองคAกรเครือข6ายในเขตองคAการบริหารส6วนตำบลมุจลนิทA และอำเภอท6าวุIง 

ลำดับท่ี ช่ือหน6วยงาน 
หมายเลขโทรศัพทA  

โทรศัพทA โทรสาร 

1 นายธวัชชัย  บุญน.า 

นายก อบต. มุจลินท%  

080-2719535 

036-798253 

036-798253 

2 นายวิเชียร  ศรีดี 

รองนายก อบต. มุจลินท%  

089-6167624 

036-798253 

036-798253 

3 นายนาวี  ม่ิงมงคล 

รองนายก อบต.มุจลินท%  

081-7596294 

036-798253 

036-798253 

4 นางสาวศิริทิพย%  นิยมศิลปà 

ปลัด อบต. มุจลินท% 

081-9475256 

036-798253 

036-798253 

5 นายมานะ  เหรียญทอง 

ประธานสภา อบต.มุจลินท%  

086-1372925 

036-798253 

036-798253 

6 นายสิทธา  ภู*เอ่ียม 

นายอำเภอท*าวุ.ง  

036-481211  

ต*อ 12 

036-481211 ต*อ 17 

7 ปลัดอำเภอหัวหน.ากลุ*มงานบริหารงานปกครอง 036-481211  ต*อ 13 036-481211 ต*อ 17 

8 ปลัดอำเภอหัวหน.าฝuายทะเบียนและบัตร 036-481063 036-481211 ต*อ 17 

9 ปลัดอำเภอหัวหน.าฝuายความม่ันคง 036-481211  ต*อ 16 036-481211 ต*อ 17 

10 นายอาคม  กล่ินสกุล 

นายก อบต. บางล่ี 

089-9058423 

036-481888 

036-481888 

11 นายสัมพันธ%  ทับสกุล 

นายก ทต.โคกสลุด 

081-8514665 

036-798042 

036-798042 

12 นายเกษม  ประภากร 

นายก อบต.เขาสมอคอน 

081-7806629 

036-489123 

036-489123 

13 นายพิบูลย%  โพธิสมภาพวงษ% 

นายก ทต.บางงา  

081-2955865 

036-776400 

036-776400 

14 นางจิราภรณ%   คุ.มชนะ   

ท.องถิ่นอำเภอท*าวุ.ง  

089-0828373 

036-481174 

036-481174 

15 พ.ต.ท.ประกอบ  มรกต  

ผู.กำกับการสถานีตำรวจภูธรท*าโขลง 

086-3454118 

036-489012 

036-489012 

16 นางศศิธร  ปาลวัฒน% 

ผู.อำนวยการโรงพยาบาลส*งเสริม 

สุขภาพตำบลมุจลินท%  

090-6311509 

036-798233 

036-798233 
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ลำดับท่ี ช่ือหน6วยงาน 
หมายเลขโทรศัพทA 

โทรศัพทA โทรสาร 

17 โรงพยาบาลท*าวุ.ง  036-481545 036-481166 

18 สาธารณสุขอำเภอท*าวุ.ง   036-481209 036-481209 

19 พัฒนาการอำเภอท*าวุ.ง 036-481474 036-481474 

20 เกษตรอำเภอท*าวุ.ง  036-481077 036-481077 

21 ปศุสัตว%อำเภอท*าวุ.ง  036-481635 036-481635 

22 ที่ดินอำเภอท*าวุ.ง  036-481396 036-481396 

23 สรรพากรอำเภอท*าวุ.ง  036-481249 036-481249 

24 มูลนิธิร*วมกตัญâู 098-9854154 - 

25 มูลนิธิปuอเต็กตึ้ง 036-626202 

089-5409396 

094-1107133 

- 
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บัญชีรายช่ือองคAการสาธารณกุศล ในพ้ืนท่ีอำเภอท6าวุIง 

 

ลำดับท่ี อำเภอ ตำบล 
ชื่อองคAการ 

สาธารณกุศล 

เคร่ืองมือ/
เคร่ืองจักร/
ยานพาหนะ 

ความชำนาญ หมายเลขโทรศัพทA 

1 ท*าวุ.ง บางคู. มูลนิธิกู.ภัยร*วมกตัญâู รถกู.ชีพกู.ภัย 

พร.อมอุปกรณ% 
ปฐมพยาบาลเบื้องต.น 089-0768083 

2 ท*าวุ.ง บางคู. มูลนิธิกู.ภัยปuอเต็กต้ึง รถกู.ชีพกู.ภัย 

พร.อมอุปกรณ% 
ปฐมพยาบาลเบื้องต.น 036-626202 

089-5409396 
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     แบบสำรวจศูนย-พักพิงช่ัวคราว       

อบต.มุจลินท-   อำเภอท@าวุAง  จังหวัดลพบุรี 

ขAอมูล ณ วันท่ี  9  เมษายน  2562 

 

สถานท่ีพักพิงช่ัวคราว 

อบต.มุจลินท- ชื่อสถานท่ี 

ค@า

พิกัด 

GPS 

(ถAามี) 

ท่ีอยู@ รองรับ 

ผูAอพยพไดA

จำนวน 

(คน) 

ผูAรับผิดชอบสถานท่ี 
สิ่งสาธารณูปโภค 

ท่ีมีอยู@ในปYจจุบัน เลขท่ี 
หมู@บAาน/

ชุมชน 
ตำบล อำเภอ ชื่อ-สกุล/ตำแหน@ง 

หมายเลข

โทรศัพท- 

หมู$ 4 

บ(านโคกสลุด 

1. โรงเรียนวัดมุจลินท> 

2. วัดมุจลินท> 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

โคกสลุด 

 

โคกสลุด 

มุจลินท> 

 

มุจลินท> 

ท$าวุ(ง 

 

ท$าวุ(ง  

100 นายไพรัช   ปFGนสอาด 

 

พระอธิการจรญั  ธมมธโร 

089-5391909 

 

- 

 

þไฟฟQา 

þประปา 

þห(องสุขา 10 ห(อง 

¨ อ่ืน ๆ...(ระบุ)... 

หมู$ 7 

บ(านมุจลินท> 

1. ที่ทำการ อบต.

มุจลินท> 

- - มุจลินท> มุจลินท> ท$าวุ(ง 50 นายธวัชชัย  บุญน(า 080-2719535 þไฟฟQา 

þประปา 

þห(องสุขา  4  ห(อง 

¨ อ่ืน ๆ...(ระบุ)... 

 

หมายเหตุ :  1. สถานที่พักพิงช่ัวคราวควรเป[นพื้นที่ที่มีเพดานสูงระบายอากาศได(ดีและมีพื้นที่ส$วนตัวควรกว(างกว$า 3.5 ตารางเมตร/คน 

                2. เส(นทางเข(าถึงที่พักพิงควรอยู$ห$างจากภัยอันตรายควรหลีกเล่ียงบริเวณที่เปล่ียวหรือเส่ียงต$อการถูกคุกคามด(านความปลอดภัย และควรหลีกเล่ียงการใช(เส(นทางที่มีการกัดเซาะของดิน 
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