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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 

 
 
 
 
 


