
 
 

แผนเฉพาะกิจปองกนัและระงบัอคัคีภัยในฤดหูนาว และแกไขปญหาภัยหนาว พ.ศ.๒๕๖1 
ศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 
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 
     
 
 

 



5 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


