คํานํา
จากสภาวะอากาศโดยทั่ วไปในชวงฤดูห นาวของประเทศไทย ซึ่ ง ไดรั บ อิ ท ธิพ ลจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน พัดพาเอาความหนาวเย็นและความแหงแลงเขาสูประเทศไทยมีผลให
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีสภาพอากาศโดยทั่วไปแหงแลง อุณหภูมิลดลง อันเปนเหตุ
ใหเกิดสถานการณภัยแลง อัคคีภัย และการเกิดไฟปาไดงาย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีก็เปนหนึ่งในจังหวัดซึ่งเปน
กลุมเสี่ยงตอการเกิดสถานการณภัยแลง
การดํ า เนิ น งานด า นการป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ช ว งฤดู ห นาวและแก ไ ขป ญ หาภั ย หนาว
ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี มีเปาหมายหลักเพื่อปองกัน
มิให เกิ ดภัยรายแรงขึ้นจนก อใหเ กิดความเสียหายตอ ชีวิตและทรัพ ยสิ นของประชาชน ของรั ฐหรื อหากเกิ ด
ภัยรายแรงขึ้น ตอ งสามารถบรรเทาอันตรายหรือลดความเสียหายที่เกิ ดขึ้นใหรวดเร็วที่ สุดหรือลดนอยที่สุ ด
ซึ่ ง การที่ จ ะดําเนินงานดานการป อ งกั นและระงั บ อั คคีภัยชวงฤดูห นาวและแก ไขป ญ หาภัยหนาวให บ รรลุ
เปาหมายขางตนได สิ่งสําคัญที่สุดคือการเตรียมพรอมของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมการ
วางแผนการป อ งกั น และระงั บ อั คคีภัยช วงฤดู ห นาวและแก ไขป ญ หาภัยหนาวในทุ ก ระดับ โดยเริ่ ม ตั้ง แต
ระดับทองถิ่นขึ้นไป
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ช ว งฤดู ห นาวและแก ไ ขป ญ หาภั ย หนาว
เปนไปไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผล สอดคลองประสานกับแผนหลักในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งแผน
เฉพาะกิ จ ป อ งกั น และระงั บ อั คคี ภัย ช วงฤดู ห นาวและแก ไ ขป ญ หาภั ยหนาวฉบั บ นี้ จึ ง ครอบคลุ ม เฉพาะ
การป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้ นที่ความรั บผิ ดชอบของกองอํ านวยการป อ งกั นและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ลักษณะเนื้อหาของแผนจึงมุงเนนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ และ
การประสานการปฏิบัติกับ หนวยงานภายนอก หากแนวโนมสถานการณของภัยจะยกระดับความรุนแรงขึ้น
หรือแนวทางการรองขอการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีพื้นที่ติดตอหรือพื้นที่ขางเคียงที่กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี รับผิดชอบอยูเปนหลักสําคัญ

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ผูอํานวยการเทศบาลนครอุบลราชธานี
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แผนเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยในฤดูหนาว และแกไขปญหาภัยหนาว พ.ศ.๒๕๖1
ศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลนครอุบลราชธานี
บทที่ 1
1.1 บทนํา
จัง หวัดอุ บลราชธานี เป นจัง หวัดที่ มี พื้นที่ กวางใหญ ลั กษณะภูมิ อ ากาศโดยทั่ วไปในชวงเดือ น
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธจะเปนชวงฤดูหนาว อันเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ
จากประเทศจีน เริ่มแผเขาปกคลุมและนําความหนาวเย็นและความแหงแลงเขามาสูประเทศไทย เปนชวงที่
เปลี่ยนจากฤดูฝนเปนฤดูหนาวสงผลใหอากาศแปรปรวน ประกอบกับความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแผอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหบริเวณดังกลาวมีสภาพแหงแลงและอากาศหนาวจัด เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย
และไฟปาไดงาย สงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนทั้งชีวิตและทรัพยสินอยูเสมอ
ประกอบกับในชวงระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป เปนชวงที่สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่ วไป จะเกิ ดความแหง แลง และมีอุ ณหภูมิ เฉลี่ยสู งขึ้น โดยจะมี อุ ณหภูมิ ขึ้นสู ง สุดในชวงเดือ นเมษายน
เปนผลใหเกิดลักษณะอากาศรอนอบอาวถึงรอนจัด ลักษณะเชนนี้เอื้ออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยไดงาย และเมื่อ
เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และยังสงผลใหประสบปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุ ปโภค โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมสรางความเสียหายใหกั บพื ชผลทางการเกษตร ส งผล
กระทบตอความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก
๑.2 สถานการณทั่วไป
จังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดที่มีพื้นที่กวางใหญ ลักษณะอากาศของประเทศไทย ตั้งแตเดือน
พฤศจิ ก ายน–เดือ นกุ ม ภาพั นธ ของทุ ก ป สภาพอากาศโดยทั่ วไปจะมี ความแห ง แล ง และมี ล มกระโชกแรง
เอื้อตอการเกิดอัคคีภัยไดงาย และมีอุณหภูมิต่ําลง เปนผลทํ าใหอากาศหนาวเย็น และหนาวจั ดในบางพื้นที่
ประกอบกับจะมีหมอกปกคลุมในตอนเชา ทําใหหลายพื้นที่ของประเทศไทยตองประสบกับความหนาวเย็น
ขาดแคลนเครื่ อ งนุง ห ม กั น หนาว และขาดแคลนน้ําอุ ป โภค-บริ โ ภค โดยเฉพาะราษฎรที่ มี ฐ านะยากจน
โดยเฉพาะในพื้ นที่ ภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี พื้ นที่ทั้ ง หมด ๒๙.๐๔ ตารางกิ โ ลเมตร จํ านวน
๑๐๖ ชุมชน มีประชาชนอาศัยอยู 79,435 คน โดยแยกเปน ชาย 37,039 คน หญิง 42,396 คน ที่ผานมา
ไมปรากฏเหตุการณประสบปญหาจากสถานการณภัยหนาว และภัยแลง หากจะมีก็เฉพาะแตการขาดแคลน
ผาหมกันหนาว และขาดแคลนน้ําในบางชุมชน อยางไรก็ดีเพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาจากสถานการณ
ของอั คคี ภัย ภั ยหนาว และการแก ไขป ญ หาภัย แล ง ที่ อ าจเกิ ดขึ้ นภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
จําเปนตองมีการดําเนินการวางแผนเพื่อเปนการปองกันและการใหความชวยเหลือไวลวงหนา
1.3 ขอสมมุติฐาน
จากสภาพภูมิอากาศดังกลาว ทําใหในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป
จะเปนชวงที่สภาพอากาศจะเกิดความหนาวเย็นและแหงแลงทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ซึ่งการเกิดอัคคีภัยนั้น
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มีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และสามารถเผาผลาญสรางความเสียหาย กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและ
ทรั พยสินของประชาชน ซึ่ งสาเหตุการเกิดอัคคีภัยในชวงนี้สวนใหญ เกิ ดจากอุณหภูมิที่ สูง ขึ้น และเกิ ดจาก
ความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือความพลั้งเผลอ สถานที่ที่สามารถเกิดอัคคีภัยมักจะเปนสถานที่รกราง
ปาหญา หรือที่อยูอาศัยและชุมชนที่หนาแนน รวมถึงบริเวณที่มีความแออัดของประชาชนมาก เชน ศูนยการคา
และโรงมหรสพ ซึ่งสถานที่เหลานี้มักจะมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอน และอื่นๆ
ที่กอใหเกิดความรอนสะสมอันเอื้อตอการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะในฤดูที่มีอากาศรอนและแหงแลง หรือชวง
ระหวางเดือนพฤษภาคม มักมีอัคคีภัยเกิดขึ้นบอยครั้ง
ภาค
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง

ตะวันออก

ใต
ฝงตะวันออก ฝงตะวันตก

ตาราง แสดงชวงการเกิดภาวะความแหงแลง
ดังนั้น กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงตองเตรียม
ความพรอมในการปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาวและแกไขปญหาภัยแลงขึ้น เพื่อประสงคที่จะชวยลด
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และของรัฐที่อาจจะมี ใหเกิดขึ้นนอยที่สุดหรือไมเกิดขึ้นเลย
1.4 วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหมีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดสถานการณเกิดอัคคีภัย และแกปญ
 หาภัยหนาว ภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี
๒) เพื่อกําหนดหนาทีร่ ับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของไวใหมีการเตรียมการในดานตางๆ
๓) เพื่อใหหนวยงานและผูเ กี่ยวของมีแนวทางปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนซึ่งประสบความ
เดือดรอน
๔) เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และตามพระราชบัญญัตปิ องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๐
1.5 นิยามศัพท
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขนาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการติดตอลุกลาม
ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิ งเกิดการลุก ไหมอ ยางตอ เนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุก ไหมนั้น
เชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น
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ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส
และลดลงตอเนื่องจนประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง มักเกิดขึ้นระหวางเดือนธันวาคม
ถึง เดือนกุม ภาพั นธ ซึ่ ง เป นชวงที่ ความกดอากาศสูง จากประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนแผ ล งมาปกคลุ ม
ประเทศไทย
ภัยแลง หมายถึง ความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอยหรือฝนไมตก
เปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช พืชพันธุไมตางๆ
ขาดน้ําไม สามารถเจริ ญเติบ โตไดตามปกติ เกิดความเสี ยหายและสง ผลกระทบอยางกวางขวาง รุนแรงตอ
ประชาชน
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง ผูซึ่ งไดรับ แตง ตั้ง ให เ ปนเจ าพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2553
อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร)
1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติ
การปฏิบัติ
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาว และการแกไขปญหาภัยหนาว
ตั้งอยูที่อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เปนผูอํานวยการศูนยฯ
1.6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดภัย
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยในชวงฤดูหนาว และการ
แกไขปญหาภัยหนาว ประสบผลสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ ตองการ
วางมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ เพื่อเตรียมการรับกับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๑) การแจ งเตือนภัย โดยประสานงานกับศูนยพยากรณอากาศประจําจังหวัดอุ บลราชธานี
ถึงภาวการณเกิ ดภัย การพิจารณาสถานการณ และประกาศแจ งเตือนภัยทางเสียงไรสาย สถานีวิทยุตางๆ
และรถประชาสั มพั นธเคลื่ อ นที่ อ อกประกาศใหป ระชาชานทราบโดยทั่วกั น ทุ ก ชุมชนภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี
๒) จัดเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ และกําลังเจาหนาที่ใหพรอมออกปฏิบัติหนาที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓) ซักซอมแผนปฏิบัติในระดับผูปฏิบัติ
1.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย
๑) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาว และแกไขปญหาภัยหนาว
ป ๒๕๖1 ขึ้น ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี
๒) จัดเตรียมเจาหนาที่พรอมรถยนตออกปฏิบัตงิ านใหการชวยเหลือเมือ่ มีการรองขอตลอด
๒๔ ชั่วโมง
๓) ประสานหนวยงานภายในทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน ไดแก
- กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอมจัดเตรียมเวชภัณฑและยารักษาโรคทีจ่ ําเปน
- กองสวัสดิการและสังคม สนับสนุนเครื่องนุง หมกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภค
เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรบั ความเดือดรอนจากภัยหนาว
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๔) เมื่อเกินขีดความสามารถที่จะดําเนินการได ขอความชวยเหลือไปยัง อําเภอ/จังหวัด และ
สวนราชการที่เกี่ยวของ
1.6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุ/การฟนฟูบูรณะ
1) เมื่อภัยผานพนไปแลว สํารวจความเสียหายดานตางๆ เพือ่ ดําเนินการฟนฟูบรู ณะโดยเร็ว
๒) กรณีเกิดความเสียหายดานการเกษตรหรือปศุสัตว ใหความชวยเหลือตามหลักเกณฑของ
ทางราชการ โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓) กรณีมผี ูไดรับอันตรายตอสุขภาพ การรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมจนสถานการณ
เปนปกติ
1.7 หนวยปฏิบัติการรวม
1.7.1 กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี ใหมีเจาหนาที่และสนับสนุน ดังนี้.๑) จัดกําลังเจาหนาที่ในการปฐมพยาบาล
๒) จัดเตรียมและสนับสนุนเวชภัณฑที่จําเปน โดยมีผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เปนผูรบั ผิดชอบ
1.7.2 สํานักการคลังเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหมีเจาหนาที่และสนับสนุน ดังนี้.๑) ใหการสนับสนุนดานงบประมาณและการเบิกจายเงิน โดยมีผูอํานวยการสํานักการคลัง
เปนผูรบั ผิดชอบ
1.7.๓ สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ใหมีเจาหนาที่และสนับสนุน ดังนี้.1) ให ความร วมมือ กั บ หนวยงานที่ เกี่ ยวขอ งดําเนินการทางจิ ตวิท ยา เพื่ อ เรี ยกร อ งความ
รวมมือใน การสรางขวัญกําลังใจเมื่อเกิดภัย โดยมีผูอํานวยสํานักการศึกษา เปนผูรับผิดชอบ
1.7.๔ กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ใหมีเจาหนาที่ ดังนี้.๑) จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ สําหรับผูประสบภัย
๒) จัดทําทะเบียนผูประสบภัย สํารวจความเสียหาย และใหการสงเคราะหผูประสบภัย ใหเปน
ไปตามระเบียบ และหลักเกณฑของทางราชการ โดยมีผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม เปนผูรบั ผิดชอบ
1.7.๕ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี ใหมีเจาหนาที่และสนับสนุน ดังนี้.๑) จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธและบันทึกภาพ โดยมีผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
เปนผูรับผิดชอบ
1.7.๖ สํานักการชาง เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดเจาหนาที่สํารวจ และประเมินความเสียหาย
และฟนฟูบูรณะสิ่งปรักหักพัง ตลอดจนการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวใหแกผูประสบภัย
1.7.๗ ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีหนาที่ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนบุคคล/ทะเบียนบาน และออกหนังสือรับรองสิทธิ
ตามกฎหมาย ใหกบั ผูป ระสบภัย
1.7.๘ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุน ใหทุกหนวยทีเ่ กี่ยวของใหการ
สนับสนุน ปฏิบัติตามแผนนี้ภายใตการอํานวยการของผูอ ํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลนคร
อุบลราชธานี
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1.8 การบังคับบัญชาและการติดตอสื่อสาร (ผนวก) ในภาวะปกติ ใหทุกหนวยปฏิบัติเปนไปไปตามสายงาน
ปกติ หมายเลขโทรศัพท ๐๔๕-๒๔๕๕๐๐ หรือ ๑๙๙ ความถี่วิทยุ ๑๖๒.๑๕๐ MHz
1.9 การปฏิบัติตามแผน
ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําการศึกษาและประสานการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนนี้

(ลงชื่อ)

ผูเสนอแผน

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบแผน
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บทที่ 2
2.1 การประสานงานและการติดตอสื่อสาร
เนื่อ งจาก กองอํ านวยการปอ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบ ลราชธานี มี พื้นที่
รับผิดชอบทั้ง สิ้น รวม 29.04 ตารางกิโลเมตร การปฏิบัติหนาที่ในการปอ งกันและระงับอัคคีภัย ของกอง
อํานวยการป องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึ งตอ งจั ดสรรกํ าลั งเจาหนาที่และ
อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แยกออกไปประจําตามจุดเสี่ยงและเพื่อให
การออกปฏิ บั ติ ง านฉุ ก เฉิ นสามารถครอบคลุ ม พื้ นที่ ต างๆ อยา งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให กํ าลั ง เจ า หน า ที่ ข อง
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประจําอยูในแตละจุด สามารถเขาถึงที่เกิดเหตุไดอยางรวดเร็ว ทันตอการ
ระงับยับยั้งเหตุที่เกิดขึ้น กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงจัดแบง
กําลังเจาหนาที่ของฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการเขาถึงที่เกิดเหตุไดอยาง
ทันทวงทีออกเปน 3 สถานี คือ
1. สถานีดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานี “ศูนยมหานคร”
ที่ตั้ง ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2. สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ “ศูนยแจงสนิท”
ที่ตั้ง ถนนแจงสนิท ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3. สถานีดับเพลิงบูรพา “ศูนยศรีประดู”
ที่ตั้ง ถนนบูรพานอก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ดําเนินการจัดรูปแบบ
ระบบสื่อสารประกอบแผนเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยในฤดูหนาว และแกไขปญหาภัยหนาว โดยดําเนิน
การจัดกําลังเจาหนาที่สื่อสารประจําศูนยวิทยุสื่อสารรับแจงเหตุ “ศูนยมหานคร” และประจําสถานีดับเพลิง
ทั้ ง 2 แห ง ปฏิบั ติห นาที่ เ วรยามตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุ ก วัน โดยกํ าหนดรู ป แบบระบบการสื่ อ สารกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการประสานการปฏิบัติภายใน 2 รูปแบบ คือ
1. ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท จํานวน 4 หมายเลข ไดแก
- โทรศัพทสายดวน 199
- ศูนยวิทยุสื่อสาร “ศูนยมหานคร” หมายเลข 0-4524-5500
- สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ “ศูนยแจงสนิท” 0-4531-5181
- สถานีดับเพลิงบูรพา “ศูนยศรีประดู” 0-4525-0658
2. ระบบการสื่อสารทางวิทยุสอื่ สาร
- ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.150 MHz
- ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.800 MHz
นอกจากนี้ ยังมีระบบการติดตอสื่อสารภายนอกหนวยงาน เพื่อเปนการประสานการปฏิบัติกับ
หนวยงานภายนอก โดยใหเ ป นไปตามแนวทางที่กํ าหนดไวในแผนป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัยและให
พิจ ารณาใชป ระโยชนจากระบบการติดตอสื่ อสารขององคก รเอกชนและประชาชนทั่ วไป ซึ่ ง จะเป นหนวย
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีตอทางราชการตอไป ดังแผนภูมิแสดงระบบการติดตอสื่อสาร
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แผนภูมิระบบสื่อสารระหวางหนวยงานรัฐ
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

อําเภอเมืองอุบลฯ
121.250 MHz
045-243488

จังหวัดอุบลราชธานี
Rep… 162.825 MHz
(สง)
169.725 MHz
(รับ)

ตํารวจภูธรจังหวัด
153.450 MHz
045-254621 , 191

การไฟฟาสวนภูมิภาค
171.300 MHz
045-244666
การประปาสวนภูมิภาค
045-243801

มทบ.22 อุบลฯ
045-321837

ปภ.เขต 13 อุบลฯ
150.150 MHz
045-313001
เทศบาลเมืองวารินชําราบ
162.475 MHz
045-321523

กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
162.150 MHz
045-245500

เทศบาลตําบลอุบล
162.550. MHz
045-281917
หอบังคับการบิน
045-240460

EMS อุบลฯ

กองบิน 21
170.350 MHz

155.557 MHz
1669

045-243090
วิทยุสื่อสารและโทรศัพท
9
โทรศัพท

8
แผนภูมิระบบการสื่อสารระหวางหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชน
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี

อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี
162.800 MHz

อปพร.
เทศบาลนครอุบลราชธานี

มูลนิธิจีตัมเกาะ
168.775 MHz
045-242317

162.800 MHz
กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

มูลนิธิสวางบูชาธรรม
162.275 MHz
045-321273

เทศบาลนครอุบลราชธานี
162.150 MHz
045-245500

045-269444

ชมรม
ศิษยพระอรหันตจี้กง
CB (09) 045.000 MHz
045-254621

อาสาสมัคร
VR กูภัย
144.650 MHZ
1669
วิทยุสือสารและโทรศัพท์
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หมายเลขโทรศัพทติดตอฉุกเฉิน
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท
ตําแหนง
ชื่อ – นามสกุล
มือถือ
ที่บาน
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ 081-5476666
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
นายประชา กิจตรงศิริ
081-8762323
รองนายกเทศมนตรี
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง
081-8761212
รองนายยกเทศมนตรี
นายศักดิ์ เลรุงรดิศ
087-2537222
รองนายกเทศมนตรี
นายวิทวัส พันธนิกุล
089-8091717
รก.ปลัดเทศบาล
นายอธิปไตย โยธามาตย
089-2802439 045-323105
รองปลัดเทศบาล
นายอธิปไตย โยธามาตย
089-2802439 045-323105
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
นายกฤชพล เมืองเหนือ
061-0311551
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นางเดือนลอย คําแดงสด
087-3760959
รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง
นางพิมพภัส ภัทรกอพงศสุข
081-8778216
ผูอํานวยการสํานักการชาง
นายวิสุทธ เสนาภักดิ์
083-7964981
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
นายมนตตรี ธนะคุณ
081-9676418
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม นางศิริวรรณ วิชัยโย
086-2453860
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
นางสมลักษณ บุญณพัฒน
086-6584742
ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสุจิตรา นามพิทักษ
085-4995594
หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรฯ
นางกรรณิกา นิธิพานิช
089-7196038
รก.หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ นายพิศาล ดีพรอม
080-4707167
หัวหนาฝายรักษาความสงบ
นางวิรุณภัสร ฐิติภัสรศุภเดช
087-3773092
หัวหนาฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมเดช คําโสม
085-0253868
หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 สิบเอกสมชาย เดชะคําภู
089-9481184
หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 นายภากร บานใหม
086-7190341
หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 นายธนานันต ชินรัตน
081-9768589
หมายเลขโทรศัพทประจําสถานีดับเพลิง
1. สถานีดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานี 045 - 245500
2. สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ
045 - 315181
3. สถานีดับเพลิงศรีประดู
045 - 250658
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บทที่ 3
3.1 อัตรากําลังเจาหนาที่และอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
3.1.1 อัตรากําลังเจาหนาที่
การปอ งกันและระงั บ อัคคีภัยในฤดูหนาว และแก ไขป ญหาภัยหนาว เป นภารกิ จ ที่สํ าคัญ และ
จําเปนตองมีก ารเตรียมแผนรองรับสถานการณตั้งแตยามปกติเปนตนไป เพื่อเปนการปองกั นอันตรายหรื อ
สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของราชการ กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี มีอัตรากําลังเจาหนาที่เตรียมความพรอมประจําฝายปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทั้งสิ้น 42 คน แยกเปน
1. นักบริหารงานทั่วไป 1 คน
2. เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 คน
3. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชํานาญงาน 5 คน
4. ลูกจางประจํา 3 คน
5. พนักงานจางตามภารกิจ 16 คน
6. พนักงานจางทั่วไป 16 คน
เพื่อเปนการเตรียมแผนเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยในฤดูหนาว และแกไขปญหาภัยหนาว
ใหบังเกิดประสิทธิภาพ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดอัตรากําลังเจาหนาทีป่ ฏิบัติหนาที่แยกประจํา
ตามงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 3 งาน เขาเวรยามรักษาการณทุกวัน วันละ 24 ชั่วโมง โดยการ
เขาเวรยามตั้งแตเวลา 08..30 น.-08.30 น. ของวันรุงขึ้น สับเปลี่ยนเวรยามกันวันเวนวัน ดังนี้.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 “ศูนยดับเพลิงเทศบาล” ประจําเวรผลัดที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอนุชา
นายอุทัย
นายสุดใจ
นายอภิชัย
นายวิรัตน
นายชาญยุทธ
นายนันทวุฒิ
นายเกียรติวัฒน

ทรงโสภา
ผลรักษ
คําสา
คําเติม
อินทรศรี
บุญมี
จงรักษ
คําสา

พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

ผูชวยหัวหนาเวร
ประจําเวร
ประจําเวร
ประจําเวร
ประจําเวร
ประจําเวร
ประจําเวร
ประจําเวร

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 “ศูนยดับเพลิงเทศบาล” ประจําเวรผลัดที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุวรรณ
นายเอกรินทร
นายอุทัย
นายประยูร
นายชัยพร
นายสุรชัย

นามพิทักษ
พันธบุตร
เยาวยุบล
คําเติม
ปจฉาภาพ
คูณผล

ลูกจางประจํา
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

หัวหนาเวร
ประจําเวร
ประจําเวร (เรือ)
ประจําเวร
ประจําเวร
ประจําเวร
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7. นายธงอมร
พรมกลัดพะเนาว
8. นายเกียรติพนั ธ นาตพันธ
9. นายสมาน
บุสบิน

พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางตามภารกิจ

ประจําเวร
ประจําเวร
ประจําเวร (สื่อสาร)

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 “สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ” ประจําเวรผลัดที่ 1
1.
2.
3.
4.

นายกริชชัย
นายปราโมทย
นายธารา
นายทรงศักดิ์

พานิชเจริญ
วงศพิมพ
ศรีทอง
หมื่นทาว

พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

หัวหนาเวร
ผูชวยหัวหนาเวร
ประจําเวร
ประจําเวร

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 “สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ” ประจําเวรผลัดที่ 2
1.
2.
3.
4.

นายธีระพล
นายพิชัย
นายณัฐพงษ
นายพัลลภ

เลิศเสรี
พันธุบุตร
รักษาสัตย
คําโสม

ลูกจางประจํา
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป

หัวหนาเวร
ผูชวยหัวหนาเวร
ประจําเวร
ประจําเวร

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 “สถานีดับเพลิงบูรพา” ประจําเวรผลัดที่ 1
1.
2.
3.
4.

จ.อ.เผาพงษ
นายวิชาญ
นายอุเทน
นายประพาฬ

จิราพงษ
ขุนแกว
กลาปราบ
โอชะกะ

เจาพนักงานปองกันฯ ชํานาญการ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

หัวหนาเวร
ผูชวยหัวหนาเวร
ประจําเวร
ประจําเวร

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 “สถานีดับเพลิงบูรพา” ประจําเวรผลัดที่ 2
1.
2.
3.
4.

นายชาญศึก
นายยุทธณา
นายประชันพร
นายกิจอนงค

โอชะกะ
จัมปะโสม
ถาวรเสถียร
ไชยดํา

ลูกจางประจํา
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

หัวหนาเวร
ผูชวยหัวหนาเวร
ประจําเวร
ประจําเวร

3.1.2 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดเตรียมอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาวและแกไขปญหาภัยหนาว ตามรายการอุปกรณ
ตอไปนี้
1. รถยนตดับเพลิงชนิดมีเครื่องหาบหามมาตรฐานในตัว จํานวน 1 คัน
2. รถยนตดับเพลิงชนิดมีถังน้ําในตัว จํานวน 7 คัน
3. รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง ขนาด 5,000 ลิตร จํานวน 3 คัน
4. รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 2 คัน
5. รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลิง ขนาด 12,000 ลิตร จํานวน 3 คัน
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6. รถยนตดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน
7. รถยนตกูภัยอเนกประสงค จํานวน 1 คัน
8. รถยนตปกอัพตรวจการณ จํานวน 3 คัน
9. รถพยาบาล จํานวน 1 คัน
10. เครื่องสูบน้ํา ขนาด 5 แรงมา จํานวน 4 เครื่อง
11. เครื่องสูบน้ํา ขนาด 6.5 แรงมา จํานวน 20 เครื่อง
12. เครื่องสูบน้ําชนิดหาบหามมาตรฐาน จํานวน 2 เครื่อง
13. วิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจําที่ (base) จํานวน 4 เครื่อง
14. วิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งยานพาหนะ จํานวน 20 เครื่อง
15. วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จํานวน 34 เครื่อง

การแจกจาย
แผนเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยในฤดูหนาว และแกไขปญหาภัยหนาว พ.ศ.๒๕๖1
ใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

หนวยงาน
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายอําเภอเมืองอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (4 ทาน)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (3 ทาน)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1-5
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22
กองบินที่ 21 อุบลราชธานี
มณฑลทหารบกที่ 22
สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
เทศบาลเมืองวารินชําราบ
เทศบาลเมืองแจระแม
เทศบาลตําบลอุบล
เทศบาลตําบลปทุม
เก็บสํารอง
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (เลม)
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
44

หมายเหตุ

