




 
 

คํานํา 
 

จากสภาวะอากาศโดยทั่วไปในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน พัดพาเอาความหนาวเย็นและความแหงแลงเขาสูประเทศไทยมีผลให
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีสภาพอากาศโดยทั่วไปแหงแลง อุณหภูมิลดลง อันเปนเหตุ
ใหเกิดสถานการณภัยแลง อัคคีภัย และการเกิดไฟปาไดงาย ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีก็เปนหนึ่งในจังหวัดซึ่งเปน
กลุมเสี่ยงตอการเกิดสถานการณภัยแลง 

 
การดําเนินงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาวและแกไขปญหาภัยหนาว           

ของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี มีเปาหมายหลักเพื่อปองกัน     
มิใหเกิดภัยรายแรงขึ้นจนกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ของรัฐหรือหากเกิด      
ภัยรายแรงขึ้น ตองสามารถบรรเทาอันตรายหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นใหรวดเร็วที่สุดหรือลดนอยที่สุด     
ซึ่งการที่จะดําเนินงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาวและแกไขปญหาภัยหนาวใหบรรลุ
เปาหมายขางตนได สิ่งสําคัญที่สุดคือการเตรียมพรอมของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมการ          
วางแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาวและแกไขปญหาภัยหนาวในทุกระดับ โดยเริ่มตั้งแต         
ระดับทองถิ่นข้ึนไป 

 
เพื่อใหการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาวและแกไขปญหาภัยหนาว        

เปนไปไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผล สอดคลองประสานกับแผนหลักในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งแผน
เฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาวและแกไขปญหาภัยหนาวฉบับนี้ จึงครอบคลุมเฉพาะ         
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกองอํานวยการปองกันและบรรเทา       
สาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ลักษณะเนื้อหาของแผนจึงมุงเนนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดข้ึนในพื้นที่ และ
การประสานการปฏิบัติกับหนวยงานภายนอก หากแนวโนมสถานการณของภัยจะยกระดับความรุนแรงขึ้น 
หรือแนวทางการรองขอการสนับสนุนจากหนวยงานที่มีพื้นที่ติดตอหรือพื้นที่ขางเคียงที่กองอํานวยการปองกัน                   
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี รับผิดชอบอยูเปนหลักสําคัญ 

 

 

                                                                (นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ) 

                                                                   นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

                                                                 ผูอํานวยการเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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แผนเฉพาะกิจปองกนัและระงบัอคัคีภัยในฤดหูนาว และแกไขปญหาภัยหนาว พ.ศ.๒๕๖1 
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บทท่ี 1 

 
1.1 บทนํา 

จังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดที่มีพื้นที่กวางใหญ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปในชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธจะเปนชวงฤดูหนาว อันเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ
จากประเทศจีน เริ่มแผเขาปกคลุมและนําความหนาวเย็นและความแหงแลงเขามาสูประเทศไทย เปนชวงที่
เปลี่ยนจากฤดูฝนเปนฤดูหนาวสงผลใหอากาศแปรปรวน ประกอบกับความกดอากาศสูงกําลังแรงจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแผอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหบริเวณดังกลาวมีสภาพแหงแลงและอากาศหนาวจัด เสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย 
และไฟปาไดงาย สงผลใหประชาชนไดรับความเดือดรอนทั้งชีวิตและทรัพยสินอยูเสมอ 

 
ประกอบกับในชวงระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป เปนชวงที่สภาพภูมิอากาศ

โดยทั่วไป จะเกิดความแหงแลงและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น โดยจะมีอุณหภูมิขึ้นสูงสุดในชวงเดือนเมษายน     
เปนผลใหเกิดลักษณะอากาศรอนอบอาวถึงรอนจัด ลักษณะเชนนี้เอื้ออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยไดงาย และเมื่อ
เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และยังสงผลใหประสบปญหาการ 
ขาดแคลนน้ําอุปโภค โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมสรางความเสียหายใหกับพืชผลทางการเกษตร สงผล
กระทบตอความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก  
 
๑.2 สถานการณท่ัวไป  

จังหวัดอุบลราชธานี เปนจังหวัดที่มีพื้นที่กวางใหญ ลักษณะอากาศของประเทศไทย ตั้งแตเดือน 
พฤศจิกายน–เดือนกุมภาพันธ ของทุกป สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีความแหงแลงและมีลมกระโชกแรง       
เอื้อตอการเกิดอัคคีภัยไดงาย และมีอุณหภูมิต่ําลง เปนผลทําใหอากาศหนาวเย็น และหนาวจัดในบางพื้นที่
ประกอบกับจะมีหมอกปกคลุมในตอนเชา ทําใหหลายพื้นที่ของประเทศไทยตองประสบกับความหนาวเย็น  
ขาดแคลนเครื่องนุงหมกันหนาว และขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะราษฎรที่มีฐานะยากจน  
โดยเฉพาะในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๙.๐๔ ตารางกิโลเมตร จํานวน     
๑๐๖ ชุมชน มีประชาชนอาศัยอยู 79,435 คน โดยแยกเปน ชาย 37,039 คน หญิง 42,396 คน ที่ผานมา
ไมปรากฏเหตุการณประสบปญหาจากสถานการณภัยหนาว และภัยแลง หากจะมีก็เฉพาะแตการขาดแคลน  
ผาหมกันหนาว และขาดแคลนน้ําในบางชุมชน อยางไรก็ดีเพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาจากสถานการณ  
ของอัคคีภัย ภัยหนาว และการแกไขปญหาภัยแลง ที่อาจเกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
จําเปนตองมีการดําเนินการวางแผนเพื่อเปนการปองกันและการใหความชวยเหลือไวลวงหนา 
 
1.3 ขอสมมุติฐาน 

จากสภาพภูมิอากาศดังกลาว ทําใหในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดอืนพฤษภาคมของทุกป      
จะเปนชวงที่สภาพอากาศจะเกิดความหนาวเย็นและแหงแลงทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ซึ่งการเกิดอัคคีภัยนั้น 
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มีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และสามารถเผาผลาญสรางความเสียหาย กอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ซึ่งสาเหตุการเกิดอัคคีภัยในชวงนี้สวนใหญเกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และเกิดจาก  
ความประมาท ขาดความระมัดระวังหรือความพลั้งเผลอ สถานที่ที่สามารถเกิดอัคคีภัยมักจะเปนสถานที่รกราง      
ปาหญา หรือที่อยูอาศัยและชุมชนที่หนาแนน รวมถึงบริเวณที่มีความแออัดของประชาชนมาก เชน ศูนยการคา
และโรงมหรสพ ซึ่งสถานที่เหลานี้มักจะมีการใชพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอน และอื่นๆ 
ที่กอใหเกิดความรอนสะสมอันเอื้อตอการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะในฤดูที่มีอากาศรอนและแหงแลง หรือชวง
ระหวางเดือนพฤษภาคม มักมีอัคคีภัยเกิดขึ้นบอยครั้ง 
 
 

ภาค 
เดือน 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ตะวันออก 
ใต 

ฝงตะวันออก ฝงตะวันตก 

มกราคม       
กุมภาพันธ       
มีนาคม       
เมษายน       

พฤษภาคม       
มิถุนายน       
กรกฎาคม       

 
ตาราง แสดงชวงการเกิดภาวะความแหงแลง 

 
ดังนั้น กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงตองเตรียม

ความพรอมในการปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาวและแกไขปญหาภัยแลงขึ้น เพื่อประสงคที่จะชวยลด
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และของรัฐที่อาจจะมี ใหเกิดข้ึนนอยที่สุดหรือไมเกิดขึ้นเลย 
 
1.4 วัตถุประสงค 

๑) เพื่อใหมีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดสถานการณเกิดอัคคีภัย และแกปญหาภัยหนาว ภายในเขต
เทศบาลนครอบุลราชธาน ี

๒) เพื่อกําหนดหนาทีร่ับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของไวใหมีการเตรียมการในดานตางๆ  
๓) เพื่อใหหนวยงานและผูเกี่ยวของมีแนวทางปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนซึ่งประสบความ

เดือดรอน       
๔) เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล และตามพระราชบัญญัตปิองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.

๒๕๕๐ 
 
1.5 นิยามศัพท 

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขนาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการติดตอลุกลาม  
ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมอยางตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น ถาการลุกไหมนั้น 
เชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น 
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ภัยหนาว หมายถึง ภัยที่เกิดจากสภาพอากาศที่มีความหนาวจัด อุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส 

และลดลงตอเนื่องจนประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวาง มักเกิดขึ้นระหวางเดือนธันวาคม  
ถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงที่ความกดอากาศสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแผลงมาปกคลุม
ประเทศไทย 

ภัยแลง หมายถึง ความแหงแลงของลมฟาอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนนอยหรือฝนไมตก
เปนระยะเวลานานและครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช พืชพันธุไมตางๆ 
ขาดน้ําไมสามารถเจริญเติบโตไดตามปกติ เกิดความเสียหายและสงผลกระทบอยางกวางขวาง รุนแรงตอ
ประชาชน 

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนเจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2553 

อาสาสมัคร หมายถึง อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร)  
           

1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
การปฏิบัติ  
ศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและระงบัอัคคีภัยชวงฤดูหนาว และการแกไขปญหาภัยหนาว   

ตั้งอยูที่อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี
เปนผูอํานวยการศูนยฯ  

1.6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดภัย  
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยในชวงฤดูหนาว และการ

แกไขปญหาภัยหนาว ประสบผลสาํเรจ็ลลุวงตามวัตถุประสงคมีประสทิธิภาพ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ ตองการ
วางมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ เพื่อเตรียมการรับกับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  

๑) การแจงเตือนภัย โดยประสานงานกับศูนยพยากรณอากาศประจําจังหวัดอุบลราชธานี   
ถึงภาวการณเกิดภัย การพิจารณาสถานการณ และประกาศแจงเตือนภัยทางเสียงไรสาย สถานีวิทยุตางๆ   
และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ออกประกาศใหประชาชานทราบโดยทั่วกัน ทุกชุมชนภายในเขตเทศบาล       
นครอุบลราชธาน ี

๒) จัดเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ และกําลังเจาหนาที่ใหพรอมออกปฏบิัติหนาที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

๓) ซักซอมแผนปฏิบัติในระดับผูปฏิบัติ  

1.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดภัย 

๑) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกจิปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาว และแกไขปญหาภัยหนาว 

ป ๒๕๖1 ขึ้น ณ อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอบุลราชธาน ี

๒) จัดเตรียมเจาหนาที่พรอมรถยนตออกปฏิบัตงิานใหการชวยเหลือเมือ่มีการรองขอตลอด          

๒๔ ชั่วโมง 

๓) ประสานหนวยงานภายในทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือประชาชน ไดแก  

- กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอมจัดเตรียมเวชภัณฑและยารักษาโรคทีจ่ําเปน 

- กองสวัสดิการและสังคม สนับสนุนเครื่องนุงหมกันหนาวและเครื่องอปุโภค-บริโภค  

เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรบัความเดือดรอนจากภัยหนาว 
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๔) เมื่อเกินขีดความสามารถที่จะดําเนินการได ขอความชวยเหลือไปยัง อําเภอ/จังหวัด และ

สวนราชการที่เกี่ยวของ 

1.6.3 ขั้นตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุ/การฟนฟูบูรณะ  
1) เมื่อภัยผานพนไปแลว สํารวจความเสียหายดานตางๆ เพือ่ดําเนินการฟนฟูบรูณะโดยเร็ว                                       
๒) กรณีเกิดความเสียหายดานการเกษตรหรอืปศุสัตว ใหความชวยเหลือตามหลักเกณฑของ

ทางราชการ โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ  
๓) กรณีมผีูไดรับอันตรายตอสุขภาพ การรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมจนสถานการณ

เปนปกต ิ
 

1.7 หนวยปฏิบัติการรวม 

1.7.1 กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม เทศบาลนครอบุลราชธานี ใหมีเจาหนาที่และสนับสนุน ดังนี้.-  
๑) จัดกําลงัเจาหนาที่ในการปฐมพยาบาล  
๒) จัดเตรียมและสนบัสนุนเวชภัณฑที่จําเปน  โดยมีผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม เปนผูรบัผิดชอบ     
1.7.2 สํานักการคลงัเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหมีเจาหนาที่และสนับสนุน ดังนี้.-          

๑) ใหการสนับสนุนดานงบประมาณและการเบกิจายเงิน โดยมีผูอํานวยการสํานักการคลงั 
เปนผูรบัผิดชอบ 

1.7.๓ สํานักการศึกษา เทศบาลนครอบุลราชธานี ใหมีเจาหนาที่และสนับสนุน ดังนี้.-  
              1) ใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการทางจิตวิทยา เพื่อเรียกรองความ
รวมมือใน การสรางขวัญกําลังใจเมื่อเกิดภัย โดยมีผูอํานวยสํานักการศึกษา เปนผูรับผิดชอบ                             

1.7.๔ กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ใหมีเจาหนาที่ ดังนี้.- 
๑) จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ สําหรับผูประสบภัย 
๒) จัดทําทะเบียนผูประสบภัย สํารวจความเสียหาย และใหการสงเคราะหผูประสบภัย ใหเปน 

ไปตามระเบียบ และหลักเกณฑของทางราชการ โดยมผีูอํานวยการกองสวัสดิการและสงัคม เปนผูรบัผิดชอบ  
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 มีหนาที่ตรวจสอบขอมลูเกี่ยวกบัทะเบียนบุคคล/ทะเบียนบาน และออกหนังสือรับรองสิทธิ        
ตามกฎหมาย ใหกบัผูประสบภัย 

1.7.๘ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอบุลราชธานี สนับสนุน ใหทุกหนวยทีเ่กี่ยวของใหการ
สนับสนุน ปฏิบัติตามแผนนี้ภายใตการอํานวยการของผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน 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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บทท่ี 2 
 
2.1 การประสานงานและการติดตอสื่อสาร 

เนื่องจาก กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี มีพื้นที่
รับผิดชอบทั้งสิ้น รวม 29.04 ตารางกิโลเมตร การปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและระงับอัคคีภัย ของกอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงตองจัดสรรกําลังเจาหนาที่และ
อุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แยกออกไปประจําตามจุดเสี่ยงและเพื่อให
การออกปฏิบัติงานฉุกเฉินสามารถครอบคลุมพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อใหกําลังเจาหนาที่ของ         
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   
ทั้ง 2 แหง ปฏิบัติหนาที่เวรยามตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยกําหนดรูปแบบระบบการสื่อสารกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการประสานการปฏิบัติภายใน 2 รูปแบบ คือ 

1. ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท จํานวน 4 หมายเลข ไดแก 
- โทรศัพทสายดวน 199 
- ศูนยวิทยุสื่อสาร “ศูนยมหานคร” หมายเลข 0-4524-5500 
- สถานีดับเพลงิเฉลิมพระเกียรติ “ศูนยแจงสนทิ” 0-4531-5181 
- สถานีดับเพลงิบรูพา “ศูนยศรีประดู” 0-4525-0658 

2. ระบบการสื่อสารทางวิทยุสือ่สาร 
 - ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.150 MHz 
 - ความถี่วิทยุสื่อสาร 162.800 MHz 

นอกจากนี้ ยังมีระบบการติดตอสื่อสารภายนอกหนวยงาน เพื่อเปนการประสานการปฏิบัติกับ
หนวยงานภายนอก โดยใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและให
พิจารณาใชประโยชนจากระบบการติดตอสื่อสารขององคกรเอกชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเปนหนวย
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีตอทางราชการตอไป ดังแผนภูมิแสดงระบบการติดตอสื่อสาร 
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แผนภูมิระบบสื่อสารระหวางหนวยงานรัฐ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี 
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กองอํานวยการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

162.150 MHz 

045-245500 

จังหวัดอุบลราชธานี 

Rep… 162.825 MHz 

(สง) 

169.725 MHz 

(รับ) 
อําเภอเมืองอุบลฯ 

121.250 MHz 

045-243488 

ปภ.เขต 13 อุบลฯ 

150.150 MHz 

045-313001 

ตํารวจภูธรจังหวัด 

153.450 MHz 

045-254621 , 191 

เทศบาลเมืองวารินชําราบ 

162.475 MHz 

045-321523 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

171.300 MHz 

045-244666 

เทศบาลตําบลอุบล 

162.550. MHz 

045-281917 

การประปาสวนภูมิภาค 

045-243801 

หอบังคับการบิน 

045-240460 

มทบ.22 อุบลฯ 

045-321837 EMS อุบลฯ 

155.557 MHz 

1669 

กองบิน 21 

170.350 MHz 

045-243090 

                         วิทยุสื่อสารและโทรศัพท 

                   โทรศัพท 
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 แผนภูมิระบบการสื่อสารระหวางหนวยงานรัฐและหนวยงานเอกชน  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี 

162.800 MHz 

 

กองอํานวยการ 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

162.150 MHz 

045-245500 

มูลนิธิจีตัมเกาะ 

168.775 MHz 

045-242317 

อปพร. 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

162.800 MHz 

มูลนิธิสวางบูชาธรรม 

162.275 MHz 

045-321273 

045-269444 

ชมรม 

ศิษยพระอรหันตจี้กง 

CB (09) 045.000 MHz 

045-254621 

อาสาสมัคร 

VR กูภัย 

144.650 MHZ 

1669 

                        วิทยสืุ�อสารและโทรศพัท ์
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หมายเลขโทรศัพทติดตอฉุกเฉิน 
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

ตําแหนง ชื่อ – นามสกุล 
หมายเลขโทรศัพท 

มือถือ ที่บาน 

นายกเทศมนตร ี นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ 081-5476666  
รองนายกเทศมนตร ี นายประชา  กิจตรงศิร ิ 081-8762323  
รองนายกเทศมนตร ี นายยอดยุทธ  เดชรุงเรอืง 081-8761212  
รองนายยกเทศมนตร ี นายศักดิ์  เลรุงรดิศ 087-2537222  
รองนายกเทศมนตร ี 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  

หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล นางเดือนลอย  คําแดงสด 087-3760959  

รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั นางพิมพภัส  ภัทรกอพงศสุข 081-8778216  

ผูอํานวยการสํานักการชาง นายวิสุทธ  เสนาภักดิ์ 083-7964981  

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา นายมนตตรี  ธนะคุณ 081-9676418  

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม นางศิริวรรณ  วิชัยโย 086-2453860  

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน นางสมลักษณ  บุญณพัฒน 086-6584742  

ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม นางสุจิตรา  นามพิทักษ 085-4995594  

หัวหนาฝายทะเบียนราษฎรฯ นางกรรณิกา  นิธิพานิช 089-7196038  

รก.หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 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. สถานีดับเพลิงเทศบาลนครอบุลราชธานี   045 - 245500 

2. สถานีดับเพลิงเฉลมิพระเกียรติ              045 - 315181 

3. สถานีดับเพลิงศรีประดู                       045 - 250658 

 
 
 
 
 



10 
 

บทท่ี 3 
 

3.1  อัตรากาํลังเจาหนาที่และอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
 

3.1.1 อัตรากาํลังเจาหนาที่ 
การปองกันและระงับอัคคีภัยในฤดูหนาว และแกไขปญหาภัยหนาว เปนภารกิจที่สําคัญและ

จําเปนตองมีการเตรียมแผนรองรับสถานการณตั้งแตยามปกติเปนตนไป เพื่อเปนการปองกันอันตรายหรือ
สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและของราชการ กองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี มีอัตรากําลังเจาหนาที่เตรียมความพรอมประจําฝายปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทั้งสิ้น 42 คน แยกเปน 

1. นักบรหิารงานทั่วไป 1 คน 
2. เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 1 คน 
3. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชํานาญงาน 5 คน 
4. ลูกจางประจํา  3  คน  
5. พนักงานจางตามภารกจิ  16  คน 
6. พนักงานจางทั่วไป  16  คน 
 

เพื่อเปนการเตรียมแผนเฉพาะกิจปองกันและระงับอัคคีภัยในฤดูหนาว และแกไขปญหาภัยหนาว
ใหบังเกิดประสทิธิภาพ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงจัดอัตรากําลังเจาหนาทีป่ฏิบัติหนาที่แยกประจํา
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. นายอนุชา  ทรงโสภา พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยหัวหนาเวร 
2. นายอุทัย ผลรักษ พนักงานจางตามภารกจิ ประจําเวร 
3. นายสุดใจ คําสา พนักงานจางตามภารกจิ ประจําเวร 
4. นายอภิชัย คําเติม พนักงานจางตามภารกจิ ประจําเวร 
5. นายวิรัตน อินทรศรี พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
6. นายชาญยุทธ บุญมี พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
7. นายนันทวุฒิ จงรักษ พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
8. นายเกียรติวัฒน คําสา พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 “ศูนยดับเพลิงเทศบาล” ประจําเวรผลัดที่ 2 
 

1. นายสุวรรณ นามพิทักษ ลูกจางประจํา หัวหนาเวร 
2. นายเอกรินทร พันธบุตร พนักงานจางตามภารกจิ ประจําเวร 
3. นายอุทัย เยาวยุบล พนักงานจางตามภารกจิ ประจําเวร (เรอื) 
4. นายประยรู คําเติม พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
5. นายชัยพร ปจฉาภาพ พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
6. นายสุรชัย  คูณผล พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
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7. นายธงอมร  พรมกลัดพะเนาว พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
8. นายเกียรติพันธ นาตพันธ พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
9. นายสมาน บุสบิน พนักงานจางตามภารกจิ ประจําเวร (สื่อสาร) 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 “สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรต”ิ ประจําเวรผลัดที่ 1 
 

1. นายกริชชัย พานิชเจรญิ พนักงานจางตามภารกจิ หัวหนาเวร 

2. นายปราโมทย วงศพิมพ พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยหัวหนาเวร 
3. นายธารา ศรีทอง พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
4. นายทรงศักดิ ์ หมื่นทาว พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 “สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรต”ิ ประจําเวรผลัดที่ 2 
 

1. นายธีระพล เลิศเสร ี ลูกจางประจํา หัวหนาเวร 
2. นายพิชัย  พันธุบุตร พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยหัวหนาเวร 
3. นายณัฐพงษ รักษาสัตย พนักงานจางตามภารกจิ ประจําเวร 
4. นายพัลลภ  คําโสม พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 “สถานีดับเพลิงบูรพา” ประจําเวรผลัดที่ 1 
 

1. จ.อ.เผาพงษ  จิราพงษ เจาพนักงานปองกันฯ ชํานาญการ หัวหนาเวร 
2. นายวิชาญ ขุนแกว พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยหัวหนาเวร 
3. นายอุเทน กลาปราบ พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
4. นายประพาฬ โอชะกะ พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 “สถานีดับเพลิงบูรพา” ประจําเวรผลัดที่ 2 
 

1. นายชาญศึก โอชะกะ ลูกจางประจํา หัวหนาเวร 
2. นายยุทธณา จัมปะโสม พนักงานจางตามภารกจิ ผูชวยหัวหนาเวร 
3. นายประชันพร ถาวรเสถียร พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 
4. นายกิจอนงค ไชยดํา พนักงานจางทั่วไป ประจําเวร 

 
3.1.2 อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดเตรียมอปุกรณ

เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและระงับอัคคีภัยชวงฤดูหนาวและแกไขปญหาภัยหนาว ตามรายการอปุกรณ 

ตอไปนี ้

1. รถยนตดับเพลิงชนิดมเีครื่องหาบหามมาตรฐานในตัว  จํานวน 1 คัน 

2. รถยนตดับเพลิงชนิดมีถังน้ําในตัว  จํานวน 7 คัน 

3. รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลงิ ขนาด 5,000 ลิตร  จํานวน 3 คัน 

4. รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลงิ ขนาด 6,000 ลิตร  จํานวน 2 คัน 

5. รถยนตบรรทุกน้ําชวยดับเพลงิ 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 ท่ีเกี่ยวของ 
 

ลําดับที่ หนวยงาน จํานวน (เลม) หมายเหต ุ
1 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 1  
2 นายอําเภอเมืองอบุลราชธานี 1  
3 นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 1  
4 รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี (4 ทาน) 4  
5 ปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 1  
6 รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี (3 ทาน) 3  
7 หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 1  
8 ผูอํานวยการสํานักการชาง 1  
9 ผูอํานวยการสํานักการคลงั 1  

10 ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 1  
11 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 1  
12 ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 1  
13 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 1  
14 ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1-5 5  
15 หัวหนาฝายประชาสัมพันธ 1  
16 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดอุบลราชธานี 1  
17 สถานีตํารวจภูธรจงัหวัดอบุลราชธานี 1  
18 กองกํากบัการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 1  
19 กองบินที่ 21 อุบลราชธานี 1  
20 มณฑลทหารบกที่ 22 1  
21 สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี 1  
22 เทศบาลเมอืงวารินชําราบ 1  
23 เทศบาลเมอืงแจระแม 1  
24 เทศบาลตําบลอุบล 1  
25 เทศบาลตําบลปทมุ 1  
26 เก็บสํารอง 10  

 รวมท้ังสิ้น 44  
 

 

 

 

 

 






