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

