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สาร
    ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยความรวมมือ
    ดานบรรเทาสาธารณภัยฯ

ตามท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง องคการบริหาร
สวนตําบลรอบเมือง องคการบริหารสวนตําบลดงลาน และองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน ไดรวมกันลงนาม
บันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่
zone ๐๑ จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ บริการสาธารณะดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยรวมกัน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเปนภาคีสมาชิก จากผลการดําเนินงานที่ผานมา ทําให
ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ไดมีการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน และการสรางเครือขาย
อยางตอเนื่อง ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะ 
ระหวางเครือขายดานการชวยเหลือผูประสบภัย ไดแก โรงพยาบาลรอยเอ็ด สมาคมแสงธรรมรัตนการกุศลรอยเอ็ด 
สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห และมูลนิธิรอยเอ็ดการกุศล โดยลงนามบันทึกขอตกลง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๗ และตอมาปพุทธศักราช ๒๕๕๙ ไดมีเครือขายภาคเอกชน ไดแก อูรุงเรืองบริการ และอูสหชัยเครน เขารวม
เปนภาคีสมาชิกลงนามบันทึกขอตกลง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการชวยเหลือผูประสบภยั โดยเฉพาะภยัทีเ่กดิจากอบุตัเิหตทุางถนน โดยบรูณาการดานบคุลากร และดานเครือ่มอื
อปุกรณทีพ่รอมในการชวยเหลือผูประสบภัยตลอด ๒๔ ชัว่โมง เพือ่ใหเกดิประโยชนตอประชาชน อนัเปนเปาหมายสงูสดุ
และเพื่อเปนการสรางเครือขายการทํางานใหมีประสิทธิภาพ    

    และผลของการดําเนินงานของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ทําให
ไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคาํ สําหรบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีมี่ความเปนเลศิดานการเสรมิสรางเครือขายรฐั
เอกชนและประชาสังคม ประจําป ๒๕๕๗ จากสถาบันพระปกเกลา ซึ่งเปนรางวัลที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ
ในการสรางเครือขายในการทํางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  )
 นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
     ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย
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คํานํา

 รายงานผลการดาํเนนิงาน  ประจาํปงบประมาณ    ๒๕๖๒   ของศูนยความรวมมือดานบรรเทา
สาธารณภยั เทศบาลเมอืงรอยเอด็ องคการบรหิารสวนตาํบลเหนอืเมอืง องคการบรหิารสวนตาํบลรอบเมือง  องคการ
บรหิารสวนตาํบลดงลาน และองคการบรหิารสวนตาํบลขอนแกน  เปนการนาํเสนอการบรหิารจดัการดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ประกอบดวยโครงสรางการบรหิารงาน  กิจกรรมโครงการทีด่าํเนนิการในรอบปงบประมาณ
และสถิติการออกระงับเหตุสาธารณภัยตางๆ ซึ่งเปนการบูรณาการความรวมมือในการจัดการสาธารณภัยอยางเปน
ระบบและเกิดประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ

    รายงานผลการดาํเนนิงานฉบับนี ้หวงัเปนอยางยิง่วาจะเปนประโยชนตอผูทีเ่ก่ียวของ
เพื่อใชเปนแนวทางในการบูรณาการความรวมมือขององคปกครองสวนทองถิ่นและเปนสื่อในการรายงาน
และประชาสัมพันธผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาตอภาคประชาชนใหทราบตอไป

        ( นายบุญยัง  ทองสุทธิ์ )
               ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
                 เลขานุการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย
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สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                      หนา
พื้นที่เขตบริการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ       ๑

วัตถุประสงค             ๓

เปาหมาย/วิธีการดําเนินงาน           ๔

โครงสรางการบริหารงานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ     ๕

การบริหารงานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ       ๑๑

 - การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ    ๑๒

 - การประชุมใหญประจําป ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ     ๑๓

 - การประชุมคณะทํางานฝายประสานงานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ   ๑๔

โครงการที่ดําเนินการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒        ๑๕

 - โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       ๑๖

 - โครงการศึกษาดูงานและเพิ่มศักยภาพ อปพร.       ๑๗

 - โครงการฝกซอมเตรียมความพรอมเจาหนาที่งานปองกันฯ และสมาชิก อปพร.   ๑๘

 - โครงการตรวจประเมินความพรอมศูนยความรวมมือ       ๑๙

 - โครงการตรวจถังเคมีดับเพลิง          ๒๒

 - โครงการตรวจทอธารประปาดับเพลิง         ๒๓

 - โครงการตรวจแนะนําการปองกันและระงับอัคคีภัยใหแกสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัย ๒๔

 - โครงการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตนใหแกสถานประกอบการ      ๒๕

 - โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดานการปองกันและระงับอัคคีภัย    ๒๖

 - การประเมินความพึงพอใจของประชาชน        ๒๗

การออกระงับเหตุสาธารณภัย           ๒๘

 - แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓       ๓๘

 - ความรวมมือระหวางประเทศ          ๓๙

 - รางวัลที่ไดรับ            ๔๑
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 การดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือง
รอยเอด็ องคการบรหิารสวนตาํบลเหนอืเมอืง องคการบริหารสวนตําบลรอบเมอืง องคการบริหารสวนตําบลดงลาน องคการบรหิาร
สวนตําบลขอนแกน ดําเนินการในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก ทั้ง ๕ แหง ดังนี้
 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   พื้นที่ ๑๑.๖๓  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ ชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง  พื้นที่ ๒๙.๒๕  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ ๒๓ หมูบาน
องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง  พื้นที่ ๒๖.๗  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมูบาน
องคการบริหารสวนตําบลดงลาน  พื้นที่ ๒๒   ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ หมูบาน
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน  พื้นที่ ๒๕   ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ หมูบาน

รวมพื้นที่ทั้งสิ้น  ๑๑๔.๕๘   ตารางกิโลเมตร   ครอบคลุม ๒๐  ชุมชน  ๗๑ หมูบาน

ขอมูลจํานวนประชาการในเขตพื้นที่ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย
    เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ๓๖,๒๗๓ คน
    อบต.เหนือเมือง   ๒๐,๐๑๕ คน
    อบต.รอบเมือง   ๑๗,๕๗๒ คน
    อบต.ดงลาน     ๘,๖๒๕ คน
    อบต.ขอนแกน     ๗,๒๙๕ คน
    ประชากรรวม   ๘๙,๗๘๐ คน
     ( ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ )
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 เทศบาลเมอืงรอยเอด็ องคการบรหิารสวนตําบลเหนอืเมอืง  องคการบริหารสวนตําบลรอบเมอืง องคการบรหิารสวนตาํบล
ดงลาน  องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน

 ศนูยความรวมมอืดานบรรเทาสาธารณภัยฯ  ต้ังอยูทีง่านปองกนัและบรรเทา สาธารณภยั เทศบาลเมอืงรอยเอด็  ถนนเทวาภบิาล
ตาํบลในเมอืง  อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดัรอยเอด็ จดัตัง้ขึน้ตามบนัทกึขอตกลงเพือ่จดัทาํบรกิารสาธารณะ ดานบรรเทาสาธารณภยั
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพืน้ที ่ZONE ๐๑ จงัหวัดรอยเอด็ พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ตัง้แตวนัที ่๑๘  มิถนุายน ๒๕๕๐ โทรศัพท
ติดตอหมายเลข ๐ ๔๓๕๑ ๒๑๙๙ , ๑๙๙ และ CALL CENTER  ๑๑๓๒ ( ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ) โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๓๓๙๔
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 เพือ่ใหการจดัทาํบรกิารสาธารณะ ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนไปอยางเทาเทียมกันมีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนา
ระบบรูปแบบการบริหารจัดการ เสริมสรางขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยการจัดกลุมพื้นที่บริการดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อันจะนํามาซึ่งประโยชนที่ไดรับรวมกันคือ
การที่ประชาชนภายในเขตพื้นที่ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
และองคการบริหารสวนตําบลดงลาน จึงไดรวมกันลงนามบันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ ZONE ๐๑ จังหวัดรอยเอ็ด พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อบริการสาธารณะ
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกัน โดยจัดกลุมพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว รวมกันปองกันและ
บรรเทาอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแลงภัยที่เกิดจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหล และภัยอื่นๆ โดยจัดตั้งเปนศูนยความ
รวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย มีระบบการบริหารและการจัดการที่ชัดเจน จากการดําเนินงานต้ังแตปพุทธศักราช ๒๕๕๐
จนถึงปจจุบันซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาว เปนท่ีประจักษตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น จึงมีองคการบริหารสวนตําบล
ขอนแกนซ่ึงมีพื้นท่ีใกลเคียงกัน ไดเขารวมเปนภาคีสมาชิก รวมเปน ๕ แหง และไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือจัดทําบริการ
สาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ZONE ๐๑ จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ปพุทธศักราช ๒๕๕๗ ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ไดรวมมือกับเครือขายดานการชวยเหลือผูประสบภัย ไดแก
โรงพยาบาลรอยเอ็ด สมาคมแสงธรรมรัตนการกุศลรอยเอ็ด สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห และมูลนิธิรอยเอ็ดการกุศล
โดยลงนามบันทึกขอตกลง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูประสบภัย 
บรูณาการดานบคุลากร และเครือ่งมอือุปกรณ พรอมในการชวยเหลือผูประสบภยั ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพ่ือใหเกดิประโยชนตอประชาชน 
อันเปนเปาหมายสูงสุดและเพื่อเปนการสรางเครือขายการทํางานใหมีประสิทธิภาพ



๔

 และตอมาปพุทธศกัราช ๒๕๕๙ ไดมเีครอืขายภาคเอกชน ไดแก อูรุงเรอืงบรกิาร และอูสหชยัเครน เขารวมเปนภาคีสมาชิก
ลงนามบันทึกขอตกลง เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูประสบภัย 
บรูณาการดานบคุคลากร เครือ่งมอือปุกรณ พรอมในการชวยเหลือผูประสบภยั ตลอด ๒๔ ชัว่โมง เพ่ือใหเกดิประโยชนตอประชาชน 
อันเปนเปาหมายสูงสุดและเพื่อเปนการสรางเครือขายการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

à»‡ÒËÁÒÂ
 สรางความรวมมือ  เพื่อจัดการบริการสาธารณะรวมกัน  ในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดังนี้
 ๑.  ผลสัมฤทธิ์ดานกรอบเวลา การใหบริการ ความรวดเร็วในการใหบริการ
 ๒.  ผลสัมฤทธิ์ในดานความพึงพอใจของประชาชน การตอบสนองตอปญหา และการแกไขปญหาไดทันตอความตองการ
ของประชาชน  และการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 ๓.  ผลสมัฤทธิด์านสนธทิรัพยากรรวมกนั  การใชจายงบประมาณ  มคีวามประหยดัคุมคาตองบประมาณทีไ่ดรบัการอดุหนนุ
จากภาคีสมาชิก

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
 ๑.  จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการดําเนินงานประจําป
 ๒.  ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการดําเนินงานประจําป 
 ๓.  บริหารจัดการดานงบประมาณของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
 ๔.  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ และคณะอนุกรรมการ  
 ๕.  จัดใหมีประชุมใหญประจําป เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยฯ 
 ๖.  รายงานการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการดําเนินงานประจําป  ตอสภาทองถิ่นแตละแหง
 ๗.  รายงานผลการดําเนินงานประจําป  ตอสภาทองถิ่นแตละแหง และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ



๕

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹

ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ



๖

นายเกรียงไกร  จิตธรรม
 หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรอยเอ็ด

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ

นายธีระชัย  แสนภูวา
ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด



๗

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ

นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด

ประธานคณะกรรมการ

นายไพบูลย  แนนอุดร         นางจิราพร  เกษมทรัพย              นายอุทัยเทพ  พรรคพล
      นายกองคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง  นายกองคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงลาน
           รองประธานคณะกรรมการ             รองประธานคณะกรรมการ                  รองประธานคณะกรรมการ

นางสาวพรมมา  เพ็งวิภาศ                  นายนุชากร  มาศฉมาดล
                 นายกองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน             รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
                             รองประธานคณะกรรมการ      รองประธานคณะกรรมการ



๘

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ

               นายนที  ศิริพานิช            นายพันกร  จันทะคัต                  นายสาธร  แสวงเจริญ
                      ตัวแทนประชาคม                           ตัวแทนประชาคม                     ตัวแทนประชาคม
                   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด               องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง        องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
                กรรมการ                                     กรรมการ                           กรรมการ

นายบุญเลิศ  ชัยศร ี                      นายสุระชัย ดานวันดี 
                                       ตัวแทนประชาคม                    ตัวแทนประชาคม
                              องคการบริหารสวนตําบลดงลาน           องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน
                                            กรรมการ                           กรรมการ



๙

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ

นายประสิทธิ์  ธนานันต        นางสาวชมเชย  พลเยี่ยม      นางสาวรัดดาพร  สิทธิมาตย
            ประธานคณะกรรมการประสานงาน    ประธานคณะกรรมการประสานงาน     ประธานคณะกรรมการประสานงาน
    ศูนย อปพร.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด         ศูนย อปพร.อบต.เหนือเมือง                ศูนย อปพร.อบต.รอบเมือง
                          กรรมการ                       กรรมการ                           กรรมการ  

นายขาล ศรีสุโหง                  นายวิรัตน  ศิริแสน
                ประธานคณะกรรมการประสานงาน               ประธานคณะกรรมการประสานงาน   
            ศูนย อปพร.อบต.ดงลาน                   ศูนย อปพร.อบต.ขอนแกน 
     กรรมการ              กรรมการ        



๑๐

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ

            นายบุญยัง  ทองสุทธิ์       นายสมเชาวน  บํารุงชัย       นายพงษพันธ  วงศอามาตย
                 ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
                  กรรมการและเลขานุการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ

       นายคมวิทย  บุญวิเศษ      นายราชันย  แสวงเจริญ 
         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงลาน         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน
                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ



๑๑

¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹

ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ



๑๒

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ

กาํหนดใหมกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารศนูยความรวมมอืดานบรรเทาสาธารณภยัฯ  เพือ่การวนิจิฉยัลงมตใินเรือ่งท่ีสําคัญ
ตลอดจนการมอบนโยบาย และการติดตามและประเมินผลเพื่อแกไขปญหาการปองกันและบรรเทาสาธารภัยฯ และพัฒนา
การดําเนินงานรวมกันใหเปนไปอยางตอเนื่อง ตลอดปงบประมาณ  ๒๕๖๒  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยความรวมมือ
ดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ดังตอไปนี้

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน

อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสุนทรเทพ ชั้น ๓

สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด



๑๓

¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹»ÃÐ¨íÒ»‚ ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ

 จัดใหมีการประชุมใหญประจําป เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของศูนยความรวมมือ ดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ในรอบป
ที่ผานมา และเรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญ 



๑๔

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð·íÒ§Ò¹½†ÒÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í Œ́Ò¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ

 กําหนดใหมีการประชุมคณะทํางานฝายประสานงานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ เปนประจําทุกเดือน  
เปนการประชมุเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทัง้ ๕ แหง และเครอืขาย
กูชีพกูภยั มีการสรปุและประเมนิกิจรรม/โครงการทีไ่ดดาํเนนิการ รวมถงึการวางแผนการดาํเนินงาน โดยเนนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่แตละแหงเกดิการมสีวนรวม มกีารหารอื แนวทางการปฏบิติังาน เสนอความคดิเหน็ ระดมความคดิเพือ่จดัทาํโครงการตางๆ
การจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป รวมถึงการเสนอขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรค เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อพิจารณาตอไป 



๑๕

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ

»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõöò»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõöò»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõöò»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõöò»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõöò



๑๖

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõöò
â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁá¼¹»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ

 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ไดจัดทําโครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนการ
ฝกซอมแผนเพื่อใหครอบคลุมกับสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน ใหเจาหนาที่ประจําศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย
สมาชกิ อปพร. และประชาชนทีร่วมฝกซอม เกดิความรูความชาํนาญในการปฏบิติัไดอยางถกูตองเมือ่เกดิเหตกุารณจรงิ และเปนการ
ประสานงานที่ดี ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ

ศนูยความรวมมอืดานบรรเทาสาธารณภยัไดดําเนนิการฝกซอมแผนปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัประจาํปงบประมาณ
๒๕๖๒ จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก

 ครัง้ท่ี ๑ การฝกซอมแผนดานอทุกภัยและวาตภยั ในเขตพืน้ทีอ่งคการบรหิารสวนตําบลเหนอืเมอืง ดําเนนิการฝกในวนัพฤหสับดี
ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แบงการฝกเปน ๒ ชวง ไดแก การรวมพลเพ่ือตรวจสอบความพรอมดานการชวยเหลือผูประสบ
ภัยทางนํ้า และการจําลองสถานการณฝกซอมแผนดานอุทกภัยและวาตภัย สาธิตการชวยเหลือผูประสบภัยขามลํานํ้า การ
ปฐมพยาบาลผูที่จมนํ้าและการเคลื่อนยายผูประสบภัย บริเวณลําหวยเหนือ ภายในมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ตําบลเหนือเมือง
อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

ครัง้ที ่๒  การฝกซอมแผนดานอคัคภียัอาคารสงู ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงรอยเอด็ ดาํเนินการฝกในวนัศกุรที ่๑๒ กรกฎาคม
๒๕๖๒ แบงเปนการฝก ๒ ชวง ไดแก การบรรยายเรื่อง การปองกันระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ฝกปฏิบัติการใชถังดับเพลิง
ระงบัเหตเุบือ้งตน และจาํลองสถานการณฝกซอมแผนดานอคัคภียัอาคารสูง การชวยเหลือผูประสบเหตุเพลิงไหมในอาคารและรถ
บันไดกูภัยสูง ๔๐ เมตร ณ โรงพยาบาลจุรีเวช ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

ครั้งที่ ๓ การฝกซอมแผนดานการกอวินาศกรรม ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดําเนินการฝกในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๒ แบงการฝกเปน ๒ ชวง ไดแก การบรรยายใหความรูภาคทฤษฎี เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับวัตถุระเบิด วิทยากรชุดเก็บกู
ระเบิด (EOD) ตํารวจภูธรจังหวัดรอยเอ็ด และจําลองสถานการณฝกซอมแผนการกอวินาศกรรม สาธิตการตรวจสอบ เก็บกูและ
ทําลายวัตถุระเบิด ณ ลานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด 



๑๗

รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานและเพิ่มศักยภาพ อปพร. ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจําป ๒๕๖๒ 
สรุปผลการดําเนินงานดังนี้

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
 - เวลา ๐๙.๓๐ น. ศึกษาดูงานศูนย อปพร. ดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตําบลเมืองเกา จังหวัดขอนแกน โดยมี 
พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลเมืองเกา และคณะใหเกียรติรวมตอนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับกิจการศูนย อปพร.
 - เวลา ๑๕.๐๐ น. ศกึษาดงูานหนวยฝกอบรมดบัเพลงิขัน้ตน และหนวยฝกซอมอพยพหนไีฟ เทศบาลตาํบลนาอาน จังหวัด
เลย และฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนและการใชอุปกรณดับเพลิง โดยมีนายอุเทือง คงคุม รองนายกเทศมนตรีตําบลนาอาน และ
คณะใหเกียรติรวมตอนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
 - เวลา ๑๓.๐๐ น. ฝกอบรมการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยายผูประสบภัย วิทยากรจากโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
 - เวลา ๑๐.๐๐ น. ศึกษาดูงานศูนย อปพร. ดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมี    
นายมนตรี  สิงหปุณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแกน และคณะใหเกียรติรวมตอนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับกิจการศูนย อปพร.

â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹áÅÐà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ Í»¾Ã.

 เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชน/หมูบาน เขามามีสวนรวมเปนแกนนําในการจัดการสาธารณภัยตลอดจนสรางความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันทของประชาชนในชุมชน มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ที่มีประสิทธิภาพในการชวยเหลือ          
เจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรูความสามารถ และประสบการณ พรอมนําความรูชวยเหลือผูประสบ
ภัยไดอยางถูกวิธี และมีศักยภาพ แกประชาชนในดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย เปนการสงเสริมให อปพร.ไดมีโอกาสแลก
เปลี่ยนประสบการณ และศึกษาดูงานของศูนย อปพร. ที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ มาปรับใชในกิจการของศูนย อปพร.ที่สังกัด



๑๘

â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹Ï áÅÐÊÁÒªÔ¡ Í»¾Ã.

 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรขององคกรอยางตอเนื่อง ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธรณภัย จึงไดจัดทําโครงการ
ฝกซอมเตรียมความพรอมเจาหนาที่และสมาชิก อปพร. เพื่อใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะและพื้นฐานเก่ียวกับระเบียบ
แบบแผนการฝกความปลอดภัยท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาที่ดานสาธารณภัย ใหมีความชํานาญในการใชเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ ดานการดับเพลิง กูชีพ - กูภัยที่จําเปน ในการเขาระงับเหตุภัยพิบัติตางๆในพื้นที่เขตรับผิดชอบและใกลเคียง เกิดการเรียนรู
มีประสบการณทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สิ่งที่สําคัญคือการส่ือสารประสานการทํางานเปนทีม ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
อันจะสามารถชวยเหลือผูประสบภัย ไดทันทวงที



๑๙

â¤Ã§¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í

 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ไดจัดทําโครงการตรวจประเมินความพรอมดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ทั้งนี้เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละแหง ใหเกิดการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ตามเกณฑการประเมิน
ที่ไดกําหนดไว  

Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅàË¹×ÍàÁ×Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅàË¹×ÍàÁ×Í§

Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅÃÍºàÁ×Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅÃÍºàÁ×Í§

à·ÈºÒÅàÁ×Í§ÃŒÍÂàÍç´à·ÈºÒÅàÁ×Í§ÃŒÍÂàÍç´

Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ´§ÅÒ¹Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ´§ÅÒ¹

Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ¢Í¹á¡‹¹Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ¢Í¹á¡‹¹



๒๐

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ ËŒÇ§·Õè ò »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõöò

 
 
 

รายงานผลการประเมินความพรอมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  หวงที ่2  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

ที่ หัวขอการประเมิน ทม.รอยเอ็ด อบต.เหนอืเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแกน 

1. การจัดทำแผนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.1 มีแผนงาน/โครงการ ในการปรับปรุงพัฒนา 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 1.2 มีการจัดทำแผนในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยัที่สอดคลอง  และเหมาะสมกับพื้นที ่

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 1.3 มีการฝกซอมแผนการปองกันและระงับเหตุ  
ตามแผนที่กำหนดไว 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 1.4 มีการออกตรวจจุดเส่ียงภัยในพื้นที ่ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
 1.5 มีการเก็บขอมูลจุดเส่ียงภยัในพื้นที ่ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 1.6 มีการดำเนินงานที่เกีย่วกับการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

2. การตั้งงบประมาณเพ่ือการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.1  มีการพัฒนาดานบุคลากร /สวัสดิการ/ 

คาตอบแทน อปพร. 
ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 2.2  ดานการพัฒนาเคร่ืองจักรกล  ยานพาหนะ  
เคร่ืองมืออุปกรณ 

ด ี ด ี ด ี ด ี ปานกลาง 

 2.3  ดานการพัฒนาอาคารสถานที่งานปองกันฯ ด ี ปานกลาง ด ี ด ี ปานกลาง 
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ที่ หัวขอการประเมิน ทม.รอยเอ็ด อบต.เหนอืเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแกน 

3. การเตรยีมความพรอมดานบคุลากร 
 3.1  มีการฝกซอมเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบ 

อยางสม่ำเสมอ 
ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 3.2  แตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 3.3 มีทีมกูชีพ /สมาชิกอปพร.ที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 3.4 มีอัตรากำลังเพียงพอ และปฏบิัติงานตลอด 24 
ชั่วโมง 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

4. การเตรยีมความพรอมดานเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  เครื่องมืออุปกรณ 
 4.1 มีการตรวจสภาพบำรุงรักษา และการเก็บรักษา

เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ เคร่ืองมืออุปกรณ อยาง
เปนระเบียบ    

ด ี ด ี ปานกลาง ด ี ด ี

 4.2 มีจำนวนเคร่ืองมือและอุปกรณ ที่เหมาะสมและ
ครอบคลุมกับภัยแตละประเภท    

ด ี ด ี ด ี ด ี ปานกลาง 

 4.3มีการตรวจถังเคมีดับเพลิง /ทอธารประปาดับเพลิง  ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 4.4 มีความริเร่ิม สรางสรรค ในการดัดแปลง
เคร่ืองมืออุปกรณที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 
 

 
 

- 3 - 
 

ที่ หัวขอการประเมิน ทม.รอยเอ็ด อบต.เหนอืเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแกน 

5. การสงเสริมความรวมมอืระหวางภาครฐั  ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 5.1 มีการติดตอประสานงาน/การรับแจงเหตุ          

/การแจงเตือน/การใหอปพร. และประชาชนทั่วไป   
มีสวนรวม 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 5.2 มีการใหความรูประชาชนดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

6. การประชาสัมพันธดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6.1  มีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน  

วิทยุชุมชน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ  
อินเทอรเน็ต แผนพับ ปายประชาสัมพันธ  และอื่นๆ 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

7. ไดมีการปรับปรุงและพัฒนา ตามคำแนะนำ 
ของคณะกรรมการ จากการตรวจประเมินครั้งที่แลว 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
(ตอ) 
 

๔. ในการจัดทำ Power Point นำเสนอ ท่ีเปนภาพกิจกรรมไมได ควรมีการนำเสนอเอกสารประกอบการประเมิน เชน คำส่ัง หรืออื่นๆ 
๕. ควรมีการจัดซื้อกลองติดหมวก เพื่อบันทึกหลักฐานในการออกปฏิบัติหนาท่ี 
๖. ควรมีแผนปองกันและแกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน 
๗. ควรจัดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการปองกนัฯ มาเพื่อประกอบรับการประเมินดวย 
๘. ควรมีกิจกรรม/โครงการใหมๆ ท่ีถือเปนนวัตกรรม ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกเหนือจากหลักเกณฑในแบบประเมิน  
๙. ควรจัดทำแผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ท่ีเปนระบบโดยรวมของศูนยความรวมมือฯ       

องคการบริหารสวนตำบลดงลาน 
 

๑. วิสัยทัศนควรเพิ่ม องคการบริหารสวนตำบลดงลาน เขาไปดวย 
๒. พันธกิจ ควรจะระบุเปนขอๆ  
๓. เนื่องจากเจาหนาท่ีงานปองกันมีนอย เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยตางๆ ควรมีการขอกำลัง อปพร. มาชวย มาทำงานรวมกัน 
๔. ควรมีการจัดซื้อกลองติดหมวก เพื่อบันทึกหลักฐานในการออกปฏิบัติหนาท่ี 
๕. ควรมีแผนปองกันและแกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน 
๖. ควรจัดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการปองกนัฯ มาเพื่อประกอบรับการประเมินดวย 
๗. ควรมีกิจกรรม/โครงการใหมๆ ท่ีถือเปนนวัตกรรม ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกเหนือจากหลักเกณฑในแบบประเมิน  
๘. ควรจัดทำแผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ท่ีเปนระบบโดยรวมของศูนยความรวมมือฯ       

องคการบริหารสวนตำบลขอนแกน ๑. เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนควรมีเครื่องหมาย หรือปาย ท่ีชัดเจน เพื่อใหผูใชยานพาหนะรูวาจะมีทางรวม ทางแยก 
๒. ควรมีปายบอกทางเขาสำนักงาน อบต. ท่ีชัดเจน 
๓. เนื่องจาก อบต.ขอนแกน มีพื้นท่ีบริเวณกวาง 14 หมูบาน เพื่อความเหมาะสม เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ควรจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงคเพิ่มอีก ๑ คัน 
๔. ควรจัดทำท่ีจอดรถดับเพลิง/รถน้ำ/รถกูชีพ ใหเปนสัดสวน โดยไมรวมกับรถประเภทอื่น โดยการตีเสน ระบุขอความสถานท่ีจอด 
ใหเห็นชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการออกปฏิบัติหนาท่ี 
๕. ในการจัดทำ Power Point ในการนำเสนอ ควรเพิ่มภาพประกอบใหครอบคลุมหัวขอในการประเมิน เพื่อความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
๖. ควรมีการจัดซื้อกลองติดหมวก เพื่อบันทึกหลักฐานในการออกปฏิบัติหนาท่ี 
๗. ควรมีแผนปองกันและแกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน 
๘. ควรจัดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการปองกนัฯ มาเพื่อประกอบรับการประเมินดวย 
๙. ควรมีกิจกรรม/โครงการใหมๆ ท่ีถือเปนนวัตกรรม ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกเหนือจากหลักเกณฑในแบบประเมิน  
๑๐. ควรจัดทำแผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ท่ีเปนระบบโดยรวมของศูนยความรวมมือฯ       
 

 

 
- ๔ - 

 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
 
 
 

๑. เนื่องจากชวงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เขตศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ประสบปญหาอุทกภัย ซึ่งถือวาเปนภัย
ธรรมชาติขนาดใหญ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเปนท่ีต้ังของศูนยฯ ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณในการแกไขปญหาเรื่องอุทกภัย วาตภัย ให
เพียงพอ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน เชน เครื่องสูบน้ำ เล่ือยโซยนต อุปกรณในการตัดตนไม (มีด,ขวาน) 
๒. ควรจัดทำท่ีวัดระดับความสูงของน้ำ เพื่อติดต้ังตามผิวจราจร เพื่อแจงถึงระดับน้ำ  บอกอันตราย รถเล็กไมใหผาน เมื่อประสบปญหา
อุทกภัยอยางรุนแรงท่ีผานมา 
๓. ควรจัดหาเรือทองแบน หรือเรือพลาสติกเพิ่มเติมท่ีศูนยฯ เพิ่มเส้ือชูชีพ เชือกกูภัย 

 ๔. อยากใหมีสถิติภัยท่ีเกิดจากจุดเส่ียงในพื้นท่ี 
 ๕. ควรมีขอมูลเบอรโทรศัพทของผูนำชุมชน ท้ัง ๒๐ ชุมชน เพื่อใชในการติดตอประสานงาน 
 ๖. ควรจัดเตรียมแผนปองกันอัคคีภัย/อพยพหนีไฟอาคารสูง เพื่อรองรับหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวด 
๗. ควรมีการจัดซื้อกลองติดหมวก เพื่อบันทึกหลักฐานในการออกปฏิบัติหนาท่ี 
๘. ควรมีแผนปองกันและแกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน 
๙. ควรจัดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการปองกนัฯ มาเพื่อประกอบรับการประเมินดวย 

 ๑๐. ควรมีกิจกรรม/โครงการใหมๆ ท่ีถือเปนนวัตกรรม ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกเหนือจากหลักเกณฑในแบบประเมิน  
 ๑๑. ควรจัดทำแผนปองกนัและแกไขปญหาอุทกภัย ท่ีเปนระบบโดยรวมของศูนยความรวมมือฯ       

องคการบริหารสวนตำบลเหนือเมือง 
 

 ๑. ควรระบุจุดเส่ียงภัยในพื้นท่ีวามีท่ีใดบาง 
 ๒. อยากใหมีสถิติภัยท่ีเกิดจากจุดเส่ียงในพื้นท่ี และแนวทางในการแกไข 
 ๓. ควรนำเสนอตามแบบประเมิน เรียงลำดับตามแบบประเมินกอน คอยเสริมผลงานท่ีผานมา 
๔. ควรมีการจัดซื้อกลองติดหมวก เพื่อบันทึกหลักฐานในการออกปฏิบัติหนาท่ี 
๕. ควรมีแผนปองกันและแกไขปญหาไฟปา และหมอกควัน 
๖. ควรจัดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการปองกนัฯ มาเพื่อประกอบรับการประเมินดวย 

 ๗. ควรมีกจิกรรม/โครงการใหมๆ ท่ีถือเปนนวัตกรรม ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นอกเหนือจากหลักเกณฑในแบบประเมิน  
 ๘. ควรจัดทำแผนปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ท่ีเปนระบบโดยรวมของศูนยความรวมมือฯ       

องคการบริหารสวนตำบลรอบเมือง 
 

๑. อยากใหทาง อบต.รอบเมือง จัดทำโครงการเพื่อการระบายน้ำในพื้นท่ีทวมขัง ในเขตรับผิดชอบ ต้ังแตเรือนจำ ทุงนาหลวง เพื่อระบาย
ลงสูหนองหญามา เพราะเปนพืน้ท่ีทวมซ้ำซาก 
๒. อยากใหเพิ่มชองทางการติดตอ/หมายเลขโทรศัพท ในการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี  
๓. ควรมีหองเก็บอุปกรณท่ีใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเปนสัดสวน โดยไมเก็บรวมกันกับอุปกรณของกองงานอืน่ๆ 
 

 



๒๒

â¤Ã§¡ÒÃµÃÇ¨¶Ñ§à¤ÁÕ´Ñºà¾ÅÔ§
 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องตน ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดทํา
โครงการตรวจถังเคมีดับเพลิง โดยดําเนินการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง ที่มีอยูในความรับผิดชอบใหสามารถใชงานไดหากเกิดเหตุ
อัคคีภัย 

ผลการออกตรวจ  
 ๑. เขตพื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๔๕ ถัง 
  - ใชงานได ๑๒๐ ถัง ใชงานแลว ๒๕ ถัง
 ๒. เขตพื้นที่ อบต.เหนือเมือง มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ ถัง
  - ใชงานไดทั้งหมด
 ๓. เขตพื้นที่ อบต.รอบเมือง มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๖ ถัง
  - ใชงานได ๔๓ ถัง ใชงานแลว ๔๓ ถัง
 ๔. เขตพื้นที่ อบต.ดงลาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๔ ถัง

- ใชงานไดทั้งหมด
 ๕. เขตพื้นที่ อบต.ขอนแกน มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ ถัง
  - ใชงานไดทั้งหมด



๒๓

â¤Ã§¡ÒÃµÃÇ¨·‹Í¸ÒÃ»ÃÐ»Ò´Ñºà¾ÅÔ§
 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ไดจัดทําโครงการตรวจสอบทอธารประปาดับเพลิง เพ่ือเตรียมความพรอม
รับสถานการณหากเกิดเพลิงไหม จะไดมีแหลงนํ้าใชในการดับเพลิงอยางตอเนื่อง และเพียงพอเปนการสํารวจสภาพการใชงาน
ของทอธารประปาดับเพลิง ในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก   

ผลการออกตรวจ  
 ๑. เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีทั้งสิ้นจํานวน ๑๑๘ จุด ใชงานได ๑๐๖ จุด ใชไมได ๑๒ จุด
 ๒. เขต อบต.เหนือเมือง มีทั้งสิ้นจํานวน ๓๓ จุด ใชงานได ๓๑ จุด ใชไมได ๒ จุด
 ๓. เขต อบต.รอบเมือง มีทั้งสิ้นจํานวน ๓๕ จุด ใชงานได ๒๙ จุด ใชไมได ๖ จุด
 ๔. เขต อบต.ดงลาน มีทั้งสิ้นจํานวน ๒๐ จุด ใชงานได ๒๐ จุด
 ๕. เขต อบต.ขอนแกน มีทั้งสิ้นจํานวน ๗ จุด ใชงานได ๗ จุด

     รวมทอธารประปาทั้งสิ้นจํานวน ๒๑๓ จุด ใชงานได ๑๙๒ จุด ใชงานไมได ๒๑ จุด



๒๔๒๔๒๔๒๔๒๔๒๔๒๔๒๔

 ไดทาํการออกตรวจและใหคาํแนะนาํในการปองกันและระงับอคัคภียั  ตามสถานประกอบการภายในเขตศนูยความรวมมอื
ดานบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย เพื่อลดความสูญเสียตอชีวิตทรัพยสินและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
โดยไดจัดชุดเจาพนักงานฯ ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  ซึ่งผลของการออกตรวจ รายละเอียดดังนี้

 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด           จํานวน   ๒๔  แหง 
 องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง        จํานวน   ๑๕  แหง
 องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง        จํานวน   ๑๑  แหง
 องคการบริหารสวนตําบลดงลาน     จํานวน     ๖  แหง
 องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน     จํานวน     ๗  แหง   

รวม        จํานวน   ๖๓  แหง

â¤Ã§¡ÒÃµÃÇ¨á¹Ð¹íÒ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂ
ãËŒá¡‹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÀÑÂ

 ศูนยความรวมมือบรรเทาสาธารณภัยฯ ไดทําโครงการตรวจแนะนําปองกันและระงับอัคคีภัยใหแกสถานประกอบการ
ที่มีความเสี่ยงภัย ในพื้นที่บริการของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อใหคําแนะนําพรอมกับประชาสัมพันธ 
ในเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม จะไดมีอุปกรณในการดับเพลิงเบื้องตนและสามารถใชอุปกรณ
ตลอดจนการปฏิบัติที่ถูกตอง



๒๕

â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ´Ñºà¾ÅÔ§àº×éÍ§µŒ¹ãËŒá¡‹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ไดจัดโครงการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตนใหแกสถานประกอบการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมพนักงานในสถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงภัย ในเขตพ้ืนท่ีบริการศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภัย ท้ังน้ีเพื่อใหผูเขาฝกอบรมมีความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานชวยเหลือและระงับอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได
อยางทันทวงที มีประสิทธิภาพ ถูกตอง อันจะทําใหสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นใหนอยที่สุด

ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ไดดําเนินการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตนใหแกสถานประกอบกิจการ ประจําป 
๒๕๖๒ เปนที่เรียบรอย สรุปผลไดดังนี้ โดยแบงการฝกเปน ๒ ชวง ไดแก ชวงเชามีพิธีเปดการอบรมโดยทานบรรจง  โฆษิตจิรนันท 
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ณ หองประชุมสุทรเทพ ชั้นที่ ๓ สํานักงานเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จากนั้นเปนการใหความรูเรื่องการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยายผูประสบภัย (โดยมีทีมวิทยาการจาก โรงพยาบาล
รอยเอ็ด) ชวงบายอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย (โดยทีมวิทยากรศูนยความรวมมือฯ) เปนการแนะนําอุปกรณการ
ดับเพลิงเบื้องตน และฝกปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงชนิดตางๆ โดยใชอุปกรณในการดับเพลิงแตละประเภท 
เขาระงับเหตุ ผูเขารวมฝกอบรมใหความรวมมือในการฝกเปนอยางดี



๒๖

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹»ÃÐªÒª¹´ŒÒ¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂ

 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ  ไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดานการปองกันและระงับ
อัคคีภัยตามนโยบายเชิงรุกของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อใหพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่บริการไดมีความรู ความเขาใจ 
มีทักษะในการทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัย วิธีปองกันอัคคีภัย การเขาระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องตนไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธ สรางความตระหนักรวมกันในการปองกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการเปนเครือขายในการ
แจงเหตุสาธารณภัยตางๆไดอยางถูกตอง รวดเร็ว

วันเดือนป สถานที่อบรมสาธิต กลุมเปาหมาย เขตพื้นที่

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หองประชุม-ลานฝก
อบต.รอบเมือง

ผูนําชุมชน/อสม. อบต.รอบเมือง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หองประชุม-ลานฝก
โรงเรียนเมืองรอยเอ็ด

ผูนําชุมชน/นักเรียน/ครู
นักการ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

๕ ก.ค. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หองประชุม-ลานฝก
อบต.ดงลาน

ผูนําชุมชน กํานัน/ผูใหญบาน อบต.ดงลาน

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โรงเรียนบานขอนแกน ผูนําชุมชน/อสม. อบต.ขอนแกน

๙ ส.ค. ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หองประชุม-ลานฝก
อบต.เหนือเมือง

ผูนําชุมชน กํานัน/ผูใหญบาน อบต.เหนือเมือง



๒๗

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§»ÃÐªÒª¹
ที่มีตอการบริการของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย

 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ  ไดดําเนินงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง องคการบริหารสวนตําบลดงลาน และ
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน ซึ่งการดําเนินงานของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ เนนในการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถิน่ใหเกดิความพงึพอใจ ในการใหบรกิารดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ทีร่วดเรว็ทัว่ถงึและเปนธรรม   
ประชาชนภายในเขตพื้นที่บริการ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ จึงไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการ
ของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชน และนําผลการประเมิน
ไปพัฒนาปรับปรุงแกไขงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

การสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริการของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย
ไดดําเนินสอบถามประชาชนจํานวน ๖๐๐ คน โดยแยกเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆระดับความพึงพอใจ

ประเด็นความคิดเห็น
ดานการบริการประชาชน

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ตอง
ปรับปรุง

๑. ความรวดเร็วในการออกระงับเหตุสาธารณภัย ที่ทันตอ   
    ความตองการของประชาชน (อัคคีภัย/อุทกภัย/วาตภัย/
    ภัยอื่นๆ)

๔๐.๕๐ ๔๘.๕๐ ๙.๖๗ ๐.๓๓ ๑.๐๐

๒. มีเครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอตอการออกระงับเหตุ
    สาธารณภัย

๒๖.๘๓ ๕๙.๑๗ ๑๒.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๑๗

๓. เจาหนาทีม่คีวามพรอมในการปองกนัและระงบัเหตุอยูเสมอ ๒๖.๓๓ ๕๘.๖๗ ๑๓.๖๗ ๐.๘๓ ๐.๕๐

๔. เจาหนาทีส่ามารถแกปญหาในการออกระงบัเหตทุีเ่กดิขึน้ไดดี ๒๔.๓๓ ๖๑.๘๓ ๑๒.๐๐ ๑.๓๓ ๐.๕๐

๕. เจาหนาที่มีความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ ๒๘.๓๓ ๕๖.๕๐ ๑๓.๘๓ ๐.๘๓ ๐.๕๐

๖. การดาํเนินกจิกรรม/โครงการทีเ่ปนประโยชนแกประชาชน ๒๘.๐๐ ๕๖.๐๐ ๑๓.๐๐ ๒.๓๓ ๐.๖๗

๗. มีชองทางในการรับแจงเหตุสาธารณภัย (โทรศัพท,แบบ
    คํารอง,เว็บไซต,อื่นๆ)

๓๐.๕๐ ๕๓.๐๐ ๑๒.๕๐ ๓.๕๐ ๐.๕๐

๘. มีการประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการศูนยความรวมมือ
    ดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ใหประชาชนไดรับทราบ ๒๗.๑๗ ๕๖.๓๓ ๑๒.๘๓ ๒.๕๐ ๑.๑๗

ขอเสนอแนะอื่นๆ  จากประชาชน
๑. ควรมีกิจกรรมการออกใหคาํแนะนาํการปองกนัเกีย่วกับสาธารณภยัตางๆ ใหกบัประชาชนในเขตพืน้ทีเ่ปนประจาํและทัว่ถงึดวย
๒. อยากใหเพิ่มชองทางติดตอประสานงานใหมากขึ้น
๓. อยากใหมีโครงการฝกอบรมใหแก อปพร. เพื่อทบทวนความรู และใหมีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
๔. อยากใหมีจํานวนเจาหนาที่ในการออกใหบริการประชาชนมากกวานี้
๕. เจาหนาที่ตองมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อออกบริการประชาชนไดอยางทันทวงที
๖. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการใหทั่วถึงมากกวานี้
๗. การทํางานมีการลงมือปฏิบัติ แกไขปญหาเกา – ใหม ใหถูกตอง มีการลงทุนใชงบประมาณอยางลงตัว  ดําเนินการอยางรวดเร็ว 
และเรียบรอยเปนอยางดี 



๒๘

¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ



๒๙

Ê¶ÔµÔ¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ òõöò 

สรุปผลการออกระงับเหตุสาธารณภัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

 การออกระงับเหตุอัคคีภัย      จํานวน  ๑๑๖ ครั้ง
การออกระงับเหตุอุทกภัย      จํานวน    ๑๓ ครั้ง
การออกระงับเหตุวาตภัย      จํานวน    ๒๗ ครั้ง
การออกระงับเหตุชวยเหลือผูประสบภัยแลง    จํานวน  ๒๐๒ ครั้ง
การออกระงับเหตุภัยอื่นๆ      จํานวน  ๒๔๒ ครั้ง

จํานวนครั้ง
๒๕๐

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

๐

๑๑๖

๑๓

๒๗

๒๐๒

๒๔๒

การออกระงับเหตุ
อัคคีภัย

การออกระงับเหตุ
อุทกภัย

การออกระงับเหตุ
วาตภัย

การออกระงับเหตุ
ชวยเหลือผูประสบภัยแลง

การออกระงับเหตุ
ภัยอื่นๆ



๓๐

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÍÑ¤¤ÕÀÑÂ



๓๑

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÍÑ¤¤ÕÀÑÂ



๓๒

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÍØ·¡ÀÑÂ



๓๓

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÍØ·¡ÀÑÂ



๓๔

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÍØ·¡ÀÑÂ



๓๕

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÇÒµÀÑÂ



๓๖

ÀÒ¾¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂáÅŒ§



๓๗

ÀÒ¾¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂÍ×è¹æ



๓๘

á¼¹»¯ÔºÑµÔ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõöó ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ
à·ÈºÒÅàÁ×Í§ÃŒÍÂàÍç´ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅàË¹×ÍàÁ×Í§ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅÃÍºàÁ×Í§

Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ´§ÅÒ¹ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹ÇµíÒºÅ¢Í¹á¡‹¹

 

ท่ี รายละเอยีดของงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ประชุมใหญ่สามัญประจำป�คณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้าน

บรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ 

ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๒ 

            ห้องประชุม๓

ทม.รอ 

๒. โครงการตรวจสอบ/ติดต้ังเครื่องเคมีดับเพลิง และจุดเส่ียงภัยในชุมชนของ

พื้นท่ีศูนย์ฯประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓ 

          ๒ครั้ง/ป�พื้นท่ี

อปท. ๕ แห่ง 

๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓             ฝ่ายเลขาฯ 

๔. รายงานผลการดำเนนิงานประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๒  และการจัดทำ

แผนการดำเนินงานประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อสภาท้องถ่ินแต่ละแห่ง

และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนท่ัวไปรับทราบ 

          เลขาฯ อปท. 

๕แห่ง

ประสาน สป. 

๕. สำรวจความต้องการ/จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์/เครื่องมือ เครื่องใช้ ประจำ

สำนักงานและประจำศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณภัย ประจำป�งบประมาณ 

๒๕๖๓ 

        มติประชุม

คณะทำงาน

ศูนย์ฯ 

๖. โครงการฝ�กซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓ อย่างน้อย ๓ ภัย 

   

 

         ในพื้นท่ี อปท. 

๕ แห่ง 

๗. โครงการฝ�กอบรม อปพร. การจัดต้ัง/ทบทวน/เพิ่มศักยภาพ ประจำป�

งบประมาณ  ๒๕๖๓ 

            มติประชุม

คณะทำงาน

ศูนย์ฯ 

๘. โครงการตรวจท่อธารประปาดับเพลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติของพื้นท่ีศูนย์ฯ

ประจำป�งบประมาณ  ๒๕๖๓ 

          ๒ ครั้ง/ป� 

อปท. ๕ แห่ง 

๙. โครงการตรวจประเมินความพร้อมงานป้องกันฯ ของศูนย์ฯ ประจำป�

งบประมาณ ๒๕๖๓ แต่งต้ังคณะกรรมการฯ/ทำงานศูนย์/ผู้แทนภาค

ประชาชน/ส่วนราชการราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

          ๒ คร้ัง/ป� 

อปท. ๕ แห่ง  

 

ท่ี                                     รายละเอียดของงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมายเหตุ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

๑๐ โครงการตรวจแนะนำการป้องกนัและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการ

กิจการท่ีมีความเส่ียงภัย ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓  

          คณะทำงานร่วม

ตรวจฯ 

๑๑ โครงการอบรมดับเพลิงเบ้ืองต้นให้แก่พนักงานสถานประกอบการกิจการ 

ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓ 

            พนักงานสถาน

ประกอบกิจการ 

๑๒ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓  

           พื้นท่ี อปท. 

ท้ัง๕ แห่ง 

๑๓ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของศูนย์ความ

ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๒ 

            ไม่น้อยกว่า๖๐๐ 

ตัวอย่าง 

๑๔ โครงการฝ�กซ้อมเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯและอปพร.ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทา

สาธารณภัยฯประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๓  

       
๑๒ ครั้ง/ป� 

๑๕ ประชุมประจำเดือนคณะอนุกรรมการศูนย์ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการ

จัดทำโครงการและแผนการของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ

โดยผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลรายงาน 

 

 

ผู้ปฏิบัติงาน 

เดือนละ ๑ ครั้ง 

๑๖ ประสานการปฏิบัติและออกระงับเหตุสาธารณภัย และแก้ไขป�ญหาต่างๆ

ให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการ ท้ัง ๕ แห่ง  

 
ศูนย์เทวา  

      

๑๗ แก้ไข ปรับปรุงแผนปฏบัิติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์

ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

           
ฝ่ายเลขาฯ 

๑๘ ร่วมกิจกรรมวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม            ตามการประสาน 

๑๙ เจ้าหน้าท่ีประจำศูนย์ฯ และอปพร.ร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจเร่งด่วน ท่ีรับการ

ส่ังการ มอบหมายจากประธานศูนย์ฯหรอืผู้บังคับบัญชา 

 ฝ่ายเลขาฯ

ประสาน 
 

 

 

 

 

 

ท่ี                                     รายละเอียดของงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมายเหตุ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. 

๒๐ เสนอโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯให้ผู้บริหาร 

อปท.ท้ัง ๕ แห่ง โปรดพิจารณาลงนาม ภายในเดือน กรกฎาคม  

            ฝ่ายเลขาฯ 

๒๑ รายงานผลการดำเนินงานตามท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ท้ัง 4 แหง (ภายใน ๓๐ วันหลังการดำเนินโครงการ) 

            ฝ่ายเลขาฯ 

๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ัง ๕ แห่ง ส่งมอบเงินอุดหนุนโครงการ

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ (ไตรมาสแรก ต.ค. - ธ.ค. 

256๒) 

          อปท.  

ท้ัง ๕ แห่ง 



๓๙
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ภาพการเดินทางไปเยี่ยมชมรถดับเพลิง และสถานีดับเพลิง
เทศบาลเมืองโซกะ จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

พนักงานดับเพลิงจากเทศบาลโยชิโอะ มาสาธิตควบคุมวิธีการใชรถดับเพลิง ใหแกเจาหนาที่
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ในระหวางวันที่  ๗ - ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๑

พิธีการสงมอบรถยนตดับเพลิง จากสโมสรโรตาร ีโซกะซติี ้ประเทศญีปุ่น ใหแกเทศบาลเมอืงรอยเอด็
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด

 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ไดรับทราบถึงโครงการของสโมสรโรตารีอุบล จังหวัดอุบลราชธานี และสโมสรโรตารี โซกะซิต้ี 
ประเทศญี่ปุ น ในการจัดหารถยนตดับเพลิงจากประเทศญ่ีปุน เพ่ือนํามาใชงานในประเทศไทย โดยไมมีภาระผูกพัน และเงื่อนไขใดๆ โดยการดําเนิน
งานผานทางสโมสรโรตารีรอยเอ็ด ซ่ึงเปนคูมิตรกัน ซึ่งศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน
เขตพื้นที่ และพ้ืนที่ใกลเคียงที่มีการรองขอมา จําเปนตองมีเคร่ืองมือ อุปกรณที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการเกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนทรัพยสินของทางราชการ จึงแจงความประสงคในการรับรถยนตดับเพลิง มาใชงาน
ในจังหวัดรอยเอ็ด โดยการรับมอบรถยนตดับเพลิงในครั้งนี้ เปนรถยนตดับเพลิงชนิด ๖ ลอ พรอมอุปกรณประจํารถ จํานวน ๑ คัน และรถยนต
ดับเพลิงแบบมีกระเชาบันไดสูง ๔๐ เมตร พรอมอุปกรณประจํารถดับเพลิง จํานวน ๑ คัน และสโมสรโรตารีโซกะ ซิต้ี ประเทศญี่ปุ นไดนําพนักงาน
ดับเพลิงจากเทศบาลโยชิโอะ มาสาธิตควบคุมวิธีการใชรถดับเพลิง ใหแกเจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



๔๐
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พี่นองชาวรอยเอ็ด รวมใหการตอนรับคณะสโมสรโรตารีโซกะ ซิตี้ และคณะเทรนนิ่ง เทศบาลโยชิโอะ จากประเทศญี่ปุน 
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเริ่มเคลื่อนขบวนรถดับเพลิงทั้ง ๒ คัน ไปตามเสนทางจากลานสาเกตนคร

ผานไปยังถนนสันติสุข, ถนนเพลินจิต, ถนนผดุงพานิช, ถนนประชาธรรมรักษ และถนนราชการดําเนิน เขาสูลานสาเกตนคร

สโมสรโรตารี โซกะซิตี้ ประเทศญี่ปุน เดินทางมาเยี่ยมชมรถดับเพลิง และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
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คณะที่ปรึกษา
นายบุญยัง  ทองสุทธิ์    เลขานุการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
นายสมเชาวน  บํารุงชัย    ผูชวยเลขานุการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
นายพงษพันธ  วงศอามาตย   ผูชวยเลขานุการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
นายคมวิทย  บุญวิเศษ    ผูชวยเลขานุการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
นายราชันย  แสวงเจริญ    ผูชวยเลขานุการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ

คณะผูจัดทํา
นางวราภรณ  นวลเพ็ญ   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
นายกองพล ศิริเวช   หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย  
นายวิทยา  สัตนาโค   หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายวาทิตย  สัมฤทธิ์รินทร  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน



๔๓


