
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  
 

 

 

 

 

 






