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คำนำ 
 

แผนเผชิญเหตุภัยหนาวขององค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 ปA พ.ศ.2562 - 2563 ฉบับน้ี จัดทำขึ้นเพื่อใชR

ในการปSองกัน ลดความเส่ียง และบรรเทาผลกระทบต:อชีวิตและทรัพย5สินของประชาชนที่เกิดจากภัยหนาว และทันต:อ

เหตุการณ5 ตลอดจนฟWXนฟูผูRประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยใหRกลับสู:ภาวะปกติโดยเร็ว โดยมีการกำหนดบทบาทหนRาที่เจRาหนRาที่

ขององค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5และหน:วยงานที่เก่ียวขRองในการบูรณาการการปฏิบัติงานร:วมกันใหRมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

โดยการปฏิบัติตามแผนดังกล:าว แบ:งออกเป^น ๓ ระยะ คือ  

การปฏิบัติก:อนเกิดภัยหนาว เป^นการดำเนินการต:างๆ เพื่อปSองกันและเตรียมการเผชิญเหตุภัยหนาวไวR

ล:วงหนRา โดยจัดตั้งศูนย5บัญชาการเหตุการณ5ภัยหนาว การสรRางการรูRใหRกับประชาชน โดยการประชาสัมพันธ5และใหRคำแนะนำ

ในการดูแลสุขภาพ  การเฝSาระวังและติดตามสถานการณ5 การแจRงเตือนประชาชนและกำหนดมาตรการในการปSองกันและลด

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพอากาศหนาวเย็น  

การปฏิบัติระหว:างเกิดภัยหนาว เป^นการดำเนินการต:าง ๆ เพื่อใหRการปฏิบัติเม่ือเกิดภัยหนาวเป^นไปอย:างมี

ระบบ มีการกำหนดแนวปฏิบัติอย:างชัดเจน 

การปฏิบัติหลังเกิดภัยหนาว เป^นการดำเนินการเพื่อบรรเทาทุกข5ผูRไดRรับผลกระทบจากภัยหนาวใหRสามารถ

กลับมาดำรงชีวิตไดRตามสภาพปกติโดยเร็วที่สุด 

ทั้งน้ี หากเจRาหนRาที่และประชาชนไดRถือปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุภัยหนาวฉบับน้ี จะสามารถปSองกันการ

สูญเสียอันจะเกิดแก:ชีวิตและทรัพย5สินของประชาชนและองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5ไดRเป^นอย:างมาก 
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แผนเผชิญเหตุภัยหนาวองค>การบริหารสCวนตำบลมุจลินท> 

ป2 พ.ศ. ๒๕62 – 2563  

***************** 

 

อRางถึง 1. พระราชบัญญัติปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

2. แผนการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห:งชาติ พ.ศ.2558  

๓. แผนการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

4. ประกาศกรมปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ5 วิธีการ และเง่ือนไขการประกาศเขตการใหRความ

ช:วยเหลือผูRประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว:าดRวยค:าใชRจ:ายเพื่อช:วยเหลือประชาชนตามอำนาจหนRาที่ขององค5กรปกครองส:วน

ทRองถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกRไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  

6. ระเบียบกระทรวงการคลังว:าดRวยเงินทดรองราชการ เพื่อช:วยเหลือผูRประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562   

7. แผนปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 พ.ศ. 2562 

 

1. สถานการณ>สาธารณภัยขององค>การบริหารสCวนตำบลมุจลินท>   

    1.1  สถานการณ>ท่ัวไป/ภูมิประเทศ      

องค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5  ตั้งอยู:ที่หมู:ที่ 7  ตำบลมุจลินท5  อำเภอท:าวุRง  จังหวัดลพบุรี  มีพื้นที่ประมาณ  9  

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  5,625 ไร:  มีอาณาเขตติดต:อกับพื้นที่ต:างๆ ดังน้ี 

          Ø  ทิศเหนือ  ติดต:อตำบลเขาสมอคอน อำเภอท:าวุRง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มตRนจากลำลาดชะโด ใตR

เทือกเขาใหญ: เหนือบRานลาดชะโด ตำบลมุจลินท5 บริเวณพิกัด P S 611481  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตR ผ:านทุ:งนาถึงคลอง

ลำเป^ดใตRวัดถ้ำชRางเผือก บริเวณพิกัด P S 623463 ไปทางทิศตะวันออกผ:านทุ:งนา ถึงคลองลำหนองพุงเหนือบRานมุจลินท5 

บริเวณพิกัด P S 643460 รวมระยะทางดRานทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร 

 Ø ทิศตะวันออก ติดต:อตำบลบางล่ี  อำเภอท:าวุRง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มตRนจากคลองลำพุงเขR เหนือบRาน

มุจลินท5 บริเวณพิกัด P S 643460 ไปทางทิศใตR ใชRคลองลำหนองพุงเขR และคลองคนฉลาดเป^นแนวแบ:งเขต ส้ินสุดแนวเขตที่

คลองบางล่ี บริเวณพิกัด P S 643460 รวมระยะทางดRานทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร           

Ø  ทิศใตR ติดต:อตำบลบางงา  อำเภอท:าวุRง  จังหวัดลพบุร ี โดยมีแนวเขตเริ่มตRนจากคลองบางล่ี  บริเวณพิกัด P S 

633428  ไปทางทิศตะวันตก ถึงหนองบัว ดRานเหนือส้ินสุดแนวเขตที่ลำหนองยาวดRานใตR บริเวณพิกัด P S 615435 รวมระยะ

ทางดRานทิศใตRประมาณ 2 กิโลเมตร  

Ø  ทิศตะวันตก ติดต:อตำบลโคกสลุด อำเภอท:าวุRง  จังหวัดลพบุรี  โดยมีแนวเขตเริ่มตRนจากลำหนองยาวดRานใตR 

บริเวณพิกัด P S 615435  ไปทางทิศเหนือใชRลำหนองยาวและคลองลำลาดชะโด เป^นแนวแบ:งเขต ส้ินสุดแนวเขตที่ดRานใตRของ

เทือกเขาใหญ: เหนือบRานราชโด ตำบลมุจลินท5 บริเวณพิกัด P S 611481  รวมระยะทางดRานทิศตะวันตกประมาณ 4.5  

กิโลเมตร 
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ลักษณะภูมิประเทศ   

สภาพภูมิประเทศ เป^นลักษณะพื้นที่ราบลุ:มน้ำท:วมถึง มีที่ดอนบRางเล็กนRอย สภาพดินเหมาะสมกับการเพาะปลูก  

เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำในฤดูน้ำหลากแต:ละปAน้ำจากแม:น้ำลำคลอง น้ำจะไหลท:วมบริเวณพื้นที่การเกษตรแลRวจะ

พัดเอาตะกอนมาทับถมกัน และบางปAก็หลากเขRาท:วมบRานเรือนประชาชน พื้นที่ส:วนใหญ:ถูกใชRประโยชน5ในการทำนา รองลงมา

เป^นที่อยู:อาศัยของประชาชน 
 

เขตการปกครอง  

อบต.มุจลินท5  แบ:งเขตการปกครองออกเป^น  9  หมู:บRาน  ไดRแก: 

F  หมู:ที่  1  บRานลาดชะโด 

F  หมู:ที่  2  บRานปากคลองลาดชะโด 

  F  หมู:ที่  3  บRานปากคลองลาดชะโด 

  F  หมู:ที่  4  บRานโคกสลุด 

  F  หมู:ที่  5  บRานมุจลินท5 

  F  หมู:ที่  6  บRานมุจลินท5 

  F  หมู:ที่  7  บRานมุจลินท5 

  F  หมู:ที่  8  บRานมุจลินท5 

F  หมู:ที่  9  บRานทRายน้ำ   
 

ประชากร ศาสนา  

อบต.มุจลินท5  มีจำนวนประชากรทั้งส้ิน 2,362 คน (ขRอมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน  2562) 

จำแนกเป^น     เพศชาย   1,146  คน  เพศหญิง  1,216  คน   

จำนวนผูRสูงอายุ (อายุ 60 ปAขึ้นไป) รวมทั้งส้ิน 511 คน แยกเป^นเพศชาย 232 คน   

เพศหญิง  279  คน (ขRอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)  

จำนวนผูRพิการ  รวมทั้งส้ิน 89 คน แยกเป^นเพศชาย 59  คน  เพศหญิง 30  คน 

จำนวนสตรีมีครรภ5  5  คน  (ขRอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)   

จำนวนผูRปuวยติดเตียง  8  คน  (ขRอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)  

จำนวนครัวเรือน  733  ครัวเรือน  (ขRอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)  

จำนวนประชากรแฝง  ประมาณ  20  คน  

ส:วนใหญ:นับถือศาสนาพุทธ รRอยละ 99 (ขRอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562)                 
  

    1.2  สถานการณ>เฉพาะ/สภาพอากาศ      

  1)  องค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 อำเภอท:าวุRง  จังหวัดลพบุรี อยู:ภายใตRอิทธิพลของมรสุม   2  ชนิด คือ 

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช:วงฤดูหนาว ทำใหRตำบลมุจลินท5ประสบกับสภาวะหนาวเย็น

และแหRง กับมรสุมตะวันตกเฉียงใตR ซ่ึงพัดปกคลุมในช:วงฤดูฝน ทำใหRอากาศ   ชุ:มช่ืนและมีฝนตกทั่วไป ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต:เดือน

ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ5 ซ่ึงเป^นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ที่มีคุณสมบัติเย็นและ

แหRง จะแผ:ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช:วงน้ี  แต:เน่ืองจากจังหวัดลพบุรี อยู:ต่ำลงมาทางตอนกลางของประเทศ อิทธิพลของความกด

อากาศสูงจากประเทศจีน  ซ่ึงแผ:มาปกคลุมในช:วงฤดูหนาว จึงชRากว:าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มมีอากาศ

หนาวเย็นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป^นตRนไป   
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  2) ช:วงฤดูหนาว ปA พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี ไม:มีการประกาศเขตการใหRความช:วยเหลือ

ผูRประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเน่ืองจากภัยหนาว   

 

2. ภารกิจ 

 กองอำนวยการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5  ทำหนRาที่อำนวยการ ควบคุม 

สนับสนุนและประสานการปฏิบัติการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีนายกองค5การบริหารส:วนตำบล

มุจลินท5 เป^นผูRอำนวยการทRองถิ่น และหัวหนRาส:วนราชการ องค5กรต:างๆ ฝuายปกครองในพื้นที่ตำบลมุจลินท5 ร:วมปฏิบัติงานใน

กองอำนวยการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5   

 วัตถุประสงค5 

 1. เพื่อปSองกัน ลดความเส่ียง และบรรเทาผลกระทบต:อชีวิตและทรัพย5สินของประชาชนที่เกิดจากภัยหนาวไดRอย:าง

เร:งด:วนและทันต:อเหตุการณ5 

 2. เพื่อมอบหมายหนRาที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร:วมกันระหว:างหน:วยงานที่เก่ียวขRองไดRอย:างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3. เพื่อใหRการช:วยเหลือผูRประสบภัยเป^นไปอย:างรวดเร็วและทันต:อเหตุการณ5ภัย ตลอดจนฟWXนฟูผูRประสบภัยและพื้นที่

ประสบภัยใหRกลับสู:สภาวะปกติโดยเร็ว 

 

3. การปฏิบัติ 

    3.1 ข้ันเตรียมพรIอมรับสถานการณ> 

 3.1.1  การจัดต้ังศูนย>บัญชาการเหตุการณ>ภัยหนาวองค>การบริหารสCวนตำบลมุจลินท> 

  1) เม่ือเกิดภัยขึ้นใหRองค5การบริหารส:วนตำบลจัดตั้งศูนย5บัญชาการเหตุการณ5ภัยหนาวองค5การบริหารส:วน

ตำบลมุจลินท5  โดยมีนายกองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 เป^นผูRอำนวยการศูนย5บัญชาการเหตุการณ5ภัยหนาวองค5การ

บริหารส:วนตำบลมุจลินท5 ตั้งอยู: ณ ที่ทำการองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5  อำเภอท:าวุRง  จังหวัดลพบุรี 

  2) มอบหมายหนRาที่และความรับผิดชอบใหRกับหน:วยงานต:างๆ พรRอมทั้งกำหนดผูRรับผิดชอบแต:ละฝuาย 

  3) ระดมกำลัง เจRาหนRาที่ อาสาสมัคร และทรัพยากรขององค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 และจาก

หน:วยงานต:างๆ เช:น ยานพาหนะ เพื่อเตรียมความพรRอมในการขนส:งส่ิงของ เพื่อบรรเทาความเดอืดรRอนแก:ผูRประสบภัย  

  4) จัดประชุม ติดตามสถานการณ5หรือสรุปสถานการณ5ภัยตามความจำเป^น จนกว:าสถานการณ5ภัยจะ

คล่ีคลาย 

 3.1.2 การสรIางการรับรูIใหIกับประชาชน โดยการประชาสัมพันธ>และการใหIคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ 

  1) จัดเจRาหนRาที่ประชาสัมพันธ5ใหRคำแนะนำในการดูแลสุขภาพในช:วงฤดูหนาว เช:น การงดดื่มสุรา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล5เพื่อคลายหนาว การไม:ผิงไฟในที่อับอากาศ เพราะจำทำใหRหมดสติและขาดอากาศหายใจ   

  2) เฝSาระวังและเตรียมความพรRอมปSองกันโรคติดต:อในช:วงฤดูหนาว 
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  3)  ตรวจสอบขRอเท็จจริงและช้ีแจงขRอมูลกรณีการเสนอข:าวว:ามีผูRเสียชีวิตจากอากาศหนาว  

  หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี  และ

สำนักงานประชาสัมพันธ5จังหวัดลพบุรี     

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครอง

จังหวัดลพบุรี  โรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีตำรวจภูธร   

 3.1.3 กำหนดมาตรการในการป`องกันและการเกิดอัคคีภัย และการรณรงค>ขอความรCวมมือเกษตรกรใหIใชIวิธีการ

ไถกลบแทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร 

  1) กำหนดมาตรการในการปSองกันการเกิดอัคคีภัย พรRอมทั้งเตรียมความพรRอมของเจRาหนRาที ่รถบรรทุกน้ำ 

และอุปกรณ5ดับเพลิงใหRมีความพรRอมปฏิบัติงานไดRทันท ี

  2) รณรงค5ขอความร:วมมือเกษตรกรใหRใชRวิธีการไถกลบแทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อลด

มลพิษในอากาศและปyญหาหมอกควัน  

  หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  สำนักงานเกษตรจังหวัด

ลพบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอท:าวุRง และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลRอมจังหวัดลพบุรี      

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: การประปาส:วนภูมิภาคสาขาลพบุรี  องค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5  ที่ทำ

การปกครองอำเภอท:าวุRง  องค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5   

 3.1.4 การเฝ̀าระวังและติดตามสถานการณ> 

  1) จัดเจRาหนRาที่เฝSาระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และคำเตือนจากกรมปSองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ศูนย5เตือนภัยพิบัติแห:งชาติ พรRอมทั้งติดตามขRอมูลในเว็บไซต5ของหน:วยงานที่เก่ียวขRอง ตลอด 24 ช่ัวโมง   

  2) เฝSาติดตามสภาพอากาศ และแจRงเตือนใหRหน:วยงานที่เก่ียวขRองในระดับพื้นที่เพื่อแจRงเตือนประชาชนไดR

อย:างทันท:วงที 

  หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลพบุรี  

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และที่ทำการปกครอง

อำเภอท:าวุRง   

 3.1.5 การแจIงเตือน 

  1) หากคาดการณ5ว:าจะเกิดสภาวะอากาศหนาวเย็น ใหRรีบดำเนินการประกาศและแนะนำแจRงเตือน

ประชาชน เพื่อลดอันตรายและความเสียหาย 

  2) เฝSาติดตามสภาวะอากาศ และแจRงเตือนใหRหน:วยงานที่เก่ียวขRองในระดับพื้นที่ เพื่อแจRงเตือนประชาชน

ไดRอย:างทันท:วงที 

  หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี     

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก:  สำนักงานประชาสัมพันธ5จังหวัดลพบุรี  ที่ทำการปกครองอำเภอท:าวุRง  

องค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5   

 3.1.6 กำหนดมาตรการในการป`องกันและลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน จากสภาพอากาศหนาวเย็นบริเวณท่ีมี

สถานท่ีทCองเท่ียว ท่ีมีอากาศหนาวเย็น 

  1) กำหนดมาตรการในการปSองกันและลดอุบัติเหตุ จากสภาพอากาศหนาวเย็น ถนนล่ืน ทัศนะวิสัยต่ำจาก

หมอกหนา 
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  2) สำรวจไฟส:องสว:างบริเวณทางแยกและจุดเส่ียงบริเวณสถานที่ท:องเที่ยว 

  3) จัดเจRาหนRาที่ และอาสาสมัครภาคประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกใหRกับนักท:องเที่ยว 

  หนCวยงานหลัก ไดRแก: กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สถานีตำรวจภูธรท:าโขลง แขวงทางหลวง

ลพบรุี แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี  องค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครอง

อำเภอท:าวุRง   

 

    3.2  ข้ันปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

 3.2.1 การประกาศเขตพื้นท่ีประสบภัยหนาว และการประกาศเขตการใหIความชCวยเหลือผูIประสบภัยพิบัติกรณี

ฉุกเฉินเน่ืองจากภัยหนาว 

  1) กรณีที่ มีอากาศหนาวจัดเกิดขึ้นในพื้นที่ ใด ใหRพิจารณาประกาศเป^นพื้นที่ประสบภัยหนาว ตาม

พระราชบัญญัติปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห:งชาติ พ.ศ.2558  

เพื่อใหRหน:วยงานที่เก่ียวขRอง และองค5กรปกครองส:วนทRองถิ่น เขRาดำเนินการใหRความช:วยเหลือผูRประสบภัย  

  2) กรณีที่มีอากาศหนาวจัดผิดปกติ  มีอุณหภูมิต่ำกว:า 8 องศาเซลเซียส และมีช:วงเวลาอากาศหนาว

ยาวนานติดต:อกันเกิน 3 วัน ใหRดำเนินการประกาศเขตการใหRความช:วยเหลือผูRประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเน่ืองจากภัยหนาว 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว:าดRวยเงินทดรองราชการ เพื่อช:วยเหลือผูRประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แกRไข

เพิ่มเติม ใหRครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย 

  หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี      

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอท:าวุRง สถานี

อุตุนิยมวิทยาลพบุรี และองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5   

 3.2.2 ขอบเขตสาธารณภัย 

  ฤดูหนาว ประเทศไทยไดRเริ่มเขRาสู:ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562  เน่ืองจากอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณ

ประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยู:ในเกณฑ5อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย:างต:อเน่ือง (ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ 13 

ตุลาคม 2562)   

  เกณฑ5อุณหภูมิต่ำสุดในช:วงฤดูหนาว 

  อากาศเย็น    หมายถึง อุณหภูมิ  16.0 – 22.0  องศาเซลเซียส 

  อากาศหนาว   หมายถึง อุณหภูมิ  8.0 – 15.0  องศาเซลเซียส 

  อากาศหนาวจัด   หมายถึง อุณหภูมิ  ต่ำกว:า  8.0  องศาเซลเซียส 

 3.2.3 การจัดการสาธารณภัย  

  1) เม่ือเกิดสถานการณ5ภัยหนาวที่มีสถานการณ5สาธารณภัยขนาดเล็ก (ระดับ 1) ซ่ึงอาจส:งผลกระทบเป^นวง

กวRางครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล ผูRอำนวยการทRองถิ่น ผูRอำนวยการอำเภอ เขRาควบคุมสถานการณ5ตามลำดับ  

  หนCวยงานหลัก ไดRแก:  องค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 ที่ทำการปกครองอำเภอท:าวุRง  

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: กำนัน ผูRใหญ:บRาน  ผูRนำชุมชน และอาสาสมัคร  
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2) เม่ือเกิดสถานการณ5ภัยหนาวที่มีสถานการณ5สาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2)  ใหRผูRอำนวยการจังหวัด 

พิจารณาเขRาควบคุมสถานการณ5 การใหRความช:วยเหลือผูRประสบภัยหนาวในดRานต:างๆ ตามความจำเป^นและเหมาะสม รวมถึง

การดูแลสัตว5เล้ียงที่ประสบภัยหนาว และสัตว5น้ำดRวย 

หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย5จังหวัดลพบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  สำนักงานปศุสัตว5จังหวัดลพบุรี  สำนักงานประมง

จังหวัดลพบุรี และที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี        

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: สำนักงานเกษตรและสหกรณ5จังหวัดลพบุรี  สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  

องค5การบริหารส:วนจังหวัดลพบุรี  สำนักงานเหล:ากาชาดจังหวัดลพบุรี  อาสาสมัครและองค5กรสาธารณกุศล  

 3.2.4 การรายงานขIอมูลขCาวสาร 

  1) การรายงานผลการปฏิบัติงานของส:วนปฏิบัติการไปยังศูนย5บัญชาการเหตุการณ5ภัยหนาวจังหวัดลพบุร ี

  2) สรุปสถานการณ5ภัยหนาว รายงานผูRอำนวยการศูนย5บัญชาการเหตุการณ5ภัยหนาวจังหวัดลพบุรีทราบทุก

ขั้นตอนเป^นระยะๆ จนกว:าจะยุติ  

  3) รายงานและสรุปสถานการณ5ภัยหนาวไปยังศูนย5อำนวยการกลาง (อธิบดีกรมปSองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย) เป^นระยะๆ เพื่อประสานการปฏิบัติร:วมกัน จนกว:าสถานการณ5จะยุติ  

หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี   

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี สำนักงาน  ปศุสัตว5จังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครอง

อำเภอท:าวุRง และองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5  

 3.2.5 การประชาสัมพันธ>ขIอมูลขCาวสาร 

  จัดแถลงข:าว รายงานข:าวสารและประชาสัมพันธ5การช:วยเหลือ การใหRข:าวสารต:อส่ือสาธารณะและสรุป

สถานการณ5ภัยหนาว ผ:านส่ือต:างๆ ใหRหน:วยงานทุกภาคส:วน ส่ือมวลชน และประชาชนไดRรับทราบสถานการณ5ภัยทุกวัน เป^น

ระยะๆ เพื่อมิใหRเกิดความสับสนและตื่นตระหนกจนกว:าสาธารณภัยจะคล่ีคลาย   

หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สำนักงานประชาสัมพันธ5จังหวัดลพบุรี      

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม  สำนักงานปSองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอท:าวุRง และองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5      

 3.2.6 การรับบริจาค 

  1) การจัดตั้งศูนย5รับบริจาค และประสานกับหน:วยงานที่เก่ียวขRอง และกำหนดสถานที่เก็บรักษาส่ิงของ

บริจาค และวิธีการแจกจ:ายส่ิงของและเงินบริจาค 

  2) จัดทำบัญชีการรับ แจกจ:าย ส่ิงของรับบริจาคไวRเป^นหลักฐาน และมีระบบควบคุมและใชRเงินบริจาค

เพื่อใหRเป^นไปตามระเบียบและตามความประสงค5ของผูRบริจาค 

  3) รายงานผลการปฏิบัติใหRผูRอำนวยการจังหวัดทราบ 

หนCวยงานหลัก ไดRแก: ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี     

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย5จังหวัดลพบุรี สำนักงาน

ปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี และสำนักงานเหล:ากาชาดจังหวัดลพบุรี  
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 3.2.7  ในกรณีท่ีผูIเสียชีวิต 

  ใหRที่ทำการปกครองอำเภอ และองค5กรปกครองส:วนทRองถิ่น จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและใหRสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ร:วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี รับผิดชอบในการพิสูจน5เอกลักษณ5บุคคล   

 3.2.8  ประกาศยุติภัย 

  1) เม่ือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทRองที่ยุติแลRวใหRประกาศยุติสถานการณ5สาธารณภัยและรายงานใหRกรมปSองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยทราบ 

  2) ป|ดศูนย5บัญชาการเหตุการณ5ภัยหนาวองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 และส:งมอบหนRาที่ความ

รับผิดชอบใหRหน:วยงานปกติต:อไป 

หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี      

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก:  สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี  ที่ทำการปกครองอำเภอท:าวุRง และองค5การบริหาร

ส:วนตำบลมุจลินท5  

 

    3.3 ข้ันตอนปฏิบัติการหลังเกิดภัย มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

   3.3.1 ชCวยเหลือและสงเคราะห>ผูIประสบภัย 

  1) ใหRที่ทำการปกครองอำเภอ ร:วมกับองค5กรปกครองส:วนทRองถิ่น สำรวจ ตรวจสอบขRอมูล ผูRประสบภัย

และความเสียหาย เพื่อใหRความช:วยเหลือต:างๆ ตรงกับขRอเท็จจริง 

  2) ใหRจัดทำบัญชีรายช่ือผูRประสบภัยและทรัพย5สินที่เสียหายไวRเป^นหลักฐานพรRอมทั้งออกหนังสือรับรองใหR

ผูRประสบภัยไวRเป^นหลักฐานในการรับสงเคราะห5และฟWXนฟ ู

  3) รักษาพยาบาลผูRประสบภัยใหRกลับมาดำรงชีวิตไดRตามปกติ ตลอดจนปSองกันเฝSาระวังและควบคุมโรค

ระบาดทั้งคนและสัตว5   

  4) ประสานความช:วยเหลือจากหน:วยช:วยเหลือต:างๆ เพื่อใหRการช:วยเหลือผูRประสบภัยไดRอย:างทั่วถึง 

  5) จ:ายค:าชดเชยและเงินช:วยเหลือประสบภัย 

หนCวยงานหลัก ไดRแก:  องค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 และที่ทำการปกครองอำเภอท:าวุRง    

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย5จังหวัดลพบุรี สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานส:งเสริมการปกครองส:วนทRองถิ่นจังหวัดลพบุรี สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดลพบุรี   

 3.3.2 การประเมินความเสียหายและความตIองการในเบื้องตIน 

  1) ประสานกับอำเภอและองค5กรปกครองส:วนทRองถิ่น ใหRตรวจสอบรายละเอียด ความเสียหายการใหRความ

ช:วยเหลือ และความตRองการเบื้องตRนของผูRประสบภัยโดยเร็ว 

  2) ประสานการปฏิบัติกับอำเภอ ใหRประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการใหRความช:วยเหลือผูRประสบภัย

พิบัติอำเภอ เร:งสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติฉุกเฉินโดยเร็ว เพื่อพิจารณาช:วยเหลือ (ก.ช.ภ.อ.) ผูRประสบภัยพิบัติตาม

หลักเกณฑ5และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผลการสำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต:อ

คณะกรรมการใหRความช:วยเหลือผูRประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อรายงาน (ก.ช.ภ.จ.) ใหRกรมปSองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทราบ หรือพิจารณาดำเนินการช:วยเหลือผูRประสบภัยต:อไป 

  3) รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความตRองการในเบื้องตRนใหRผูRอำนวยการจังหวัด ผูRอำนวยการ

กลาง และผูRบัญชาการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห:งชาติทราบตามลำดับ 
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หนCวยงานหลัก ไดRแก:  สำนักงานปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  องค5การบริหารส:วนตำบล

มุจลินท5 ที่ทำการปกครองอำเภอท:าวุRง    

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก:  สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว5จังหวัดลพบุรี สำนักงาน

ประมงจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย5จังหวัดลพบุรี สำนักงานส:งเสริมการปกครองทRองถิ่น

จังหวัดลพบุรี และที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี   

 3.3.3 การฟijนฟูบูรณะ 

  1) จัดตัง้หน:วยบรรเทาทุกข5เพื่อปฏิบัติการในขั้นตRนร:วมกับหน:วยระงับภัยอย:างต:อเน่ืองและใหRปฏิบัติ ดังน้ี 

   - ปฐมพยาบาลผูRบาดเจ็บ และผูRปuวยที่ประสบภัย 

   - เล้ียงดูผูRประสบภัยที่ไม:สามารถช:วยตนเองไดRในระยะแรก เช:น ดูแลเด็กกำพรRา คนพิการ และ

ผูRสูงอายุที่ประสบภัย 

  2) จัดใหRมีการฟWXนฟูสภาพจิตใจผูRประสบภัย 

  3) จัดหาอาชีพและการฝ}กสอนอาชีพ 

หนCวยงานหลัก ไดRแก:  องค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5  ที่ทำการปกครองอำเภอท:าวุRง  สำนักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย5จังหวัดลพบุรี       

  หนCวยงานสนับสนุน ไดRแก: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และ

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี   

 

4. งบประมาณ 

   4.1  งบประมาณปกติของส:วนราชการที่เก่ียวขRองและองค5กรปกครองส:วนทRองถิ่น 

   4.2  เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว:าดRวยเงินทดรองราชการเพื่อช:วยเหลือผูRประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ.2562 

   4.3  งบประมาณอ่ืนๆ   

 

5. การบังคับบัญชา / การติดตCอส่ือสาร 

   5.1 กองอำนวยการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 อำนวยการ กำกับดูแล และส่ังการ 

เจRาหนRาที่ บุคคลทั่วไปเก่ียวกับการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหRเป^นไปตามพระราชบัญญัติปSองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย พ.ศ.2550 

   5.2 การติดต:อส่ือสารกองอำนวยการปSองกันและบรรเทาสาธารณภัยองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 / ศูนย5บัญชาการ

เหตุการณ5ภัยหนาวองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5  ทางโทรศัพท5/โทรสารหมายเลข 036-798253   

 

 

(ลงช่ือ)      ผูRเขียนแผนฯ 

           (นางสาวสุนิษา  ทองมี) 

         นักวิเคราะห5นโยบายและแผนชำนาญการ 
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(ลงช่ือ)      ผูRเสนอแผนฯ 

       (นางเสาวลักษณ5  ปาลวัฒน5) 

                     หัวหนRาสำนักปลัด 

 

 

(ลงช่ือ)     ผูRใหRความเห็นชอบ 

       (นางสาวศริิทิพย5  นิยมศิลป�) 

                                                ปลัดองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 

 

 

(ลงช่ือ)     ผูRอนุมัติแผนฯ 

           (นายธวัชชัย  บุญนRา) 

                                               นายกองค5การบริหารส:วนตำบลมุจลินท5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


