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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 และตอมาป  ๒๕๕๙  ไดมีเครือขายภาคเอกชน ไดแก อูรุงเรืองบริการ และอูสหชัยเครน เขารวมเปน
ภาคีสมาชิกลงนามบันทึกขอตกลง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการชวยเหลือผูประสบภยั โดยเฉพาะภยัทีเ่กิดจากอบุตัเิหตุทางถนน โดยบรูณาการดานบคุลากร และดานเคร่ืองมอื
อปุกรณทีพ่รอมในการชวยเหลือผูประสบภัยตลอด ๒๔ ชัว่โมง เพือ่ใหเกดิประโยชนตอประชาชน อนัเปนเปาหมายสงูสดุ
และเพื่อเปนการสรางเครือขายการทํางานใหมีประสิทธิภาพ    

    ผลของการดําเนินงานของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ทําให
ไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคาํ สําหรบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีมี่ความเปนเลศิดานการเสรมิสรางเครือขายรฐั
เอกชนและประชาสังคม ประจําป ๒๕๕๗ จากสถาบันพระปกเกลา ซึ่งเปนรางวัลที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ
ในการสรางเครือขายในการทํางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท  )
 นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
     ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย
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คํานํา

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 ของศูนยความรวมมือดาน
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง องคการบริหารสวนตําบลรอบ
เมือง องคการบริหารสวนตําบลดงลาน และองคการบริหารสวนตําบลขอนแกน เปนการนําเสนอการบริหารจัดการ
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวยโครงสรางการบริหารงาน กิจกรรมโครงการท่ีดําเนินการใน
รอบปงบประมาณ และสถิติการออกระงับเหตุสาธารณภัยตางๆ ซึ่งเปนการบูรณาการความรวมมือในการจัดการ
สาธารณภัยอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิภาพ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    รายงานผลการดาํเนนิงานฉบับนี ้หวงัเปนอยางยิง่วาจะเปนประโยชนตอผูทีเ่ก่ียวของ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการบูรณาการความรวมมือ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเปนสื่อในการรายงาน และ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมาตอภาคประชาชนใหทราบตอไป 

                (นายวิทยา  ตรีวิเศษ)
                    รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด รักษาราชการแทน
                   ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
                                        เลขานุการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย
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สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                      หนา
พื้นที่เขตบริการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ       1

ที่ตั้งศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ        ๒

วัตถุประสงค             3

เปาหมาย/วิธีการดําเนินงาน           4

โครงสรางการบริหารงานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ     5

การบริหารงานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ       11

 - การประชุมใหญประจําป ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ     12

 - การประชุมคณะทํางานฝายประสานศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ    13

โครงการที่ดําเนินการประจําปงบประมาณ 2563        14

 - โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย       15

 - โครงการฝกอบรม อปพร.          16

 - โครงการฝกซอมเตรียมความพรอมเจาหนาที่ปองกันฯ และ อปพร.     17

 - โครงการตรวจประเมินความพรอมศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ   18

 - โครงการตรวจถังเคมีดับเพลิง          21

 - โครงการตรวจทอธารประปาดับเพลิง         22

 - โครงการตรวจแนะนําการปองกันและระงับอัคคีภัยใหแกสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัย 23

 - โครงการฝกอบรมดับเพลิงเบื้องตนใหแกสถานประกอบการ       24

 - โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดานการปองกันและระงับอัคคีภัย    25

 - การประเมินความพึงพอใจของประชาชน        26

การออกระงับเหตุสาธารณภัย           27

 - แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2564 ของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ 36

 - ความรวมมือระหวางประเทศของศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ    37

 - รางวัลที่ไดรับ            39
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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  ๓๕,๘๔๐ คน
    อบต.เหนือเมือง   ๑๙,๗๐๔ คน
    อบต.รอบเมือง   ๑๗,๖๗๑ คน
    อบต.ดงลาน     ๘,๖๒๔ คน
    อบต.ขอนแกน     ๗,๓๒๗ คน
    ประชากรรวม   ๘๙,๑๖๖ คน
     ( ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ )
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 เทศบาลเมอืงรอยเอด็ องคการบรหิารสวนตําบลเหนอืเมอืง  องคการบริหารสวนตําบลรอบเมอืง องคการบรหิารสวนตาํบล
ดงลาน  องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน

 ศนูยความรวมมอืดานบรรเทาสาธารณภัยฯ  ต้ังอยูทีง่านปองกนัและบรรเทา สาธารณภยั เทศบาลเมอืงรอยเอด็  ถนนเทวาภบิาล
ตาํบลในเมอืง  อาํเภอเมอืงรอยเอด็ จงัหวดัรอยเอด็ จดัตัง้ขึน้ตามบนัทกึขอตกลงเพือ่จดัทาํบรกิารสาธารณะ ดานบรรเทาสาธารณภยั
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ZONE ๐๑ จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๐ โทรศัพทติดตอ
หมายเลข ๐ ๔๓๕๑ ๒๑๙๙ , ๑๙๙ และ CALL CENTER  ๑๑๓๒ ( ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ) โทรสาร ๐ ๔๒๔๑ ๓๓๙๔
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 เพื่อใหการจัดทําบริการสาธารณะ ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เปนไปอยางเทาเทียมกันมีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนา
ระบบรูปแบบการบริหารจัดการ เสริมสรางขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยการจัดกลุมพื้นที่บริการดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อันจะนํามาซึ่งประโยชนที่ไดรับรวมกันคือ
การที่ประชาชนภายในเขตพื้นที่ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นเทศบาลเมืองรอยเอ็ด องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
และองคการบริหารสวนตําบลดงลาน จึงไดรวมกันลงนามบันทึกขอตกลงเพื่อจัดทําบริการสาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ ZONE ๐๑ จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อบริการสาธารณะ
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกัน โดยจัดกลุมพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว รวมกันปองกัน
และบรรเทาอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแลงภัยที่เกิดจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหล และภัยอื่นๆ โดยจัดตั้งเปนศูนย
ความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย มีระบบการบริหารและการจัดการที่ชัดเจน  จากการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐
จนถึงปจจุบันซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาว เปนท่ีประจักษตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น จึงมีองคการบริหารสวนตําบล
ขอนแกนซึ่งมีพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน ไดเขารวมเปนภาคีสมาชิก รวมเปน ๕ แหง และไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงเพ่ือจัดทําบริการ
สาธารณะดานบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ZONE ๐๑ จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ไดรวมมือกับเครือขายดานการชวยเหลือผู ประสบภัย ไดแก
โรงพยาบาลรอยเอ็ด สมาคมแสงธรรมรัตนการกุศลรอยเอ็ด สมาคมนครสาเกตกุศลสงเคราะห และมูลนิธิรอยเอ็ดการกุศล
โดยลงนามบันทึกขอตกลง เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูประสบภัย 
บรูณาการดานบคุลากร และเครือ่งมอือปุกรณ พรอมในการชวยเหลือผูประสบภยั ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพ่ือใหเกดิประโยชนตอประชาชน 
อันเปนเปาหมายสูงสุดและเพื่อเปนการสรางเครือขายการทํางานใหมีประสิทธิภาพ



๔

 และตอมาป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีเครือขายภาคเอกชน ไดแก อูรุงเรืองบริการ และอูสหชัยเครน เขารวมเปนภาคีสมาชิก
ลงนามบันทึกขอตกลง เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูประสบภัย 
บรูณาการดานบคุคลากร เครือ่งมอือปุกรณ พรอมในการชวยเหลือผูประสบภยั ตลอด ๒๔ ชัว่โมง เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชน 
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

นายโสภณ  เจริญพร
 หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรอยเอ็ด

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

นายอินศร  อุนใจ
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

              นายวิทยา  ตรีวิเศษ       นายสมเชาวน  บํารุงชัย       นายพงษพันธ  วงศอามาตย
              รองปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง
                     รักษาราชการแทน                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ
                ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
                 กรรมการและเลขานุการ

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

และเรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญ



๑๓

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ½†ÒÂ»ÃÐÊÒ¹ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ
 กาํหนดใหมกีารประชุมคณะอนุกรรมการฝายประสานงานศนูยความรวมมอืดานบรรเทาสาธารณภยัฯ เปนประจาํทกุเดือน 
เปนการประชุมเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบังานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทัง้ 5 แหง และเครอืขาย 
กูชีพกูภัย มีการสรุปและประเมินกิจกรรม/โครงการที่ไดดําเนินการ รวมถึงการวางแผนการดําเนินงาน โดยเนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่แตละแหงเกดิการมสีวนรวม มกีารหารือ แนวทางการปฏบิติังาน เสนอความคดิเห็น ระดมความคดิเพือ่จดัทาํโครงการ
ตางๆ การจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป รวมถึงการเสนอขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรค เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อพิจารณาตอไป 



๑๔

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



๑๕

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

 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ไดจัดทําโครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนการ
ฝกซอมแผนเพื่อใหครอบคลุมกับสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน ใหเจาหนาที่ประจําศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย
อปพร. และประชาชนท่ีรวมฝกซอม เกิดความรูความชํานาญในการปฏิบัติไดอยางถูกตองเมื่อเกิดเหตุการณจริง และเปนการ
ประสานงานที่ดี ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ

ศนูยความรวมมอืดานบรรเทาสาธารณภยัไดดําเนนิการฝกซอมแผนปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัประจาํปงบประมาณ
๒๕๖๓ จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก

 ครั้งที่ ๑ การฝกซอมแผนดานสารเคมีและวัตถุอันตราย ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน ดําเนินการฝกใน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แบงฝกเปน 2 ชวง ไดแก รวมประชุมหนวยงานที่เขารวมฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และฝกซอมแผนดานสารเคมีและวัตถุอันตราย (แอมโมเนียรั่วไหล) การเขาระงับเหตุแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงนํ้าแข็ง การชวย
เหลือผูประสบภัยทีส่มัผสักบัสารเคม ีการปฐมพยาบาลการเคลือ่นยายผูประสบภยันาํสงโรงพยาบาลรอยเอด็ ณ โรงนํา้แขง็ซเีควนซ 
บานโนนสะอาด ตําบลขอนแกน อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

ครั้งที่ ๒  การฝกซอมแผนดานอุทกภัย ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง ดําเนินการฝก ในวันที่         
๑๖ กันยายน  ๒๕๖๓ แบงการฝกเปน ๒ ชวง ไดแก การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมและมอบหมายภารกิจใหแตละหนวยงาน 
และการจาํลองสถานการณฝกซอมแผนดานอทุกภยั การชวยเหลือผูประสบภยัขาม   ลํานํา้โดยใชเชอืกกูภยั การลาํเลยีงประชาชน
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใชเรือกูภัย มีการใชชุดประดานํ้า รวมคนหาผูสูญหายกรณีจมนํ้า การปฐมพยาบาล   คนจมนํ้า
การเคลื่อนยายผูประสบภัยนําสงโรงพยาบาลรอยเอ็ด ณ ลําหวยเหนือ ดานขางองคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด



๑๖

â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ Í»¾Ã.
 เปนการฝกอบรมแบบจัดตั้ง เพื่อใหศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ไดมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เพิ่มขึ้น ใหเพียงพอในการชวยเหลือเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชน/หมูบาน เขา
มามีสวนรวมเปนแกนนําในการจัดการสาธารณภัย  ตลอดจนสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของประชาชนในชุมชน  
เพื่อใหอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 5 แหง มีความรู ความสามารถ และประสบการณ 
พรอมนําความรูชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางถูกวิธี และเพื่อสรางความเขมแข็ง มีศักยภาพ แกประชาชนในดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

มีผูสําเร็จการฝกอบรม จํานวน ๖๙ คน ไมผาน ๑ คน

ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Åâ¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ Í»¾Ã. (¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§) ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ  »ÃÐ¨íÒ»‚ òõöó 

          ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè ù – ñó ÁÕ¹Ò¤Á òõöó ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ¨íÒ¹Ç¹·Ñé§ÊÔé¹ ÷ð ¤¹
ÇÑ¹·Õè ù ÁÕ¹Ò¤Á òõöó ½ƒ¡·Õè à·ÈºÒÅàÁ×Í§ÃŒÍÂàÍç´

ÇÑ¹·Õè ñð ÁÕ¹Ò¤Á òõöó ½ƒ¡·Õè Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅÃÍºàÁ×Í§

ÇÑ¹·Õè ññ ÁÕ¹Ò¤Á òõöó ½ƒ¡·Õè Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ´§ÅÒ¹

ÇÑ¹·Õè ñò ÁÕ¹Ò¤Á òõöó ½ƒ¡·Õè Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅàË¹×ÍàÁ×Í§

ÇÑ¹·Õè ñó ÁÕ¹Ò¤Á òõöó ½ƒ¡·Õè Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ¢Í¹á¡‹¹



๑๗

â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà Œ̈ÒË¹ŒÒ·Õè»‡Í§¡Ñ¹Ï áÅÐ Í»¾Ã.
 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรขององคกรอยางตอเนื่อง ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธรณภัย จึงไดจัดทําโครงการ
ฝกซอมเตรียมความพรอมเจาหนาท่ีและ อปพร. เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะและพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
การฝกความปลอดภัยที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาที่ดานสาธารณภัย ใหมีความชํานาญในการใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ 
ดานการดับเพลิง กูชีพ - กูภัยที่จําเปน ในการเขาระงับเหตุภัยพิบัติตางๆในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบและใกลเคียง เกิดการเรียนรู
มีประสบการณทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สิ่งที่สําคัญคือการส่ือสารประสานการทํางานเปนทีม ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
อันจะสามารถชวยเหลือผูประสบภัย ไดทันทวงที โดยทําการฝกซอมจํานวน ๔ ครั้ง ในรอบปงบประมาณ



๑๘

â¤Ã§¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ
 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



๑๙

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

 
 
 

รายงานผลการประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  ห้วงที ่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ที่ หัวข้อการประเมิน ทม.ร้อยเอ็ด อบต.เหนอืเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแก่น 

1. การจัดทำแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.1 มีการจัดทำแผนในการปอ้งกันและบรรเทา 

สาธารณภยัที่สอดคล้อง  และเหมาะสมกับพื้นที่ 
ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 1.2 มีแผนงาน/โครงการ ในการปรับปรุงพัฒนา 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 1.3 มีการฝึกซ้อมแผนการปอ้งกันและระงับเหตุ  
ตามแผนที่กำหนดไว ้

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 1.4 มีการออกตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที ่ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
 1.5 มีการเก็บข้อมูลจุดเส่ียงภยัในพื้นที่ ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 1.6 มีการดำเนินงานที่เกีย่วกับการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

2. การตั้งงบประมาณเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.1  มีการพัฒนาด้านบุคลากร /สวัสดกิาร/ 

ค่าตอบแทน อปพร. 
ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 2.2  ด้านการพัฒนาเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  
เครื่องมืออุปกรณ์ 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 2.3  ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่งานป้องกันฯ ด ี ด ี ปานกลาง ด ี ปานกลาง 
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ที่ หัวข้อการประเมิน ทม.ร้อยเอ็ด อบต.เหนอืเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแก่น 

3. การเตรยีมความพร้อมด้านบุคลากร 
 3.1  มีการฝึกซ้อมเจ้าหนา้ที่ ที่รับผิดชอบ 

อย่างสม่ำเสมอ 
ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 3.2  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 3.3 มีทีมกู้ชีพ /สมาชิกอปพร.ที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 3.4 มีอัตรากำลังเพียงพอ และปฏบิัติงานตลอด 24 
ชั่วโมง 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

4. การเตรยีมความพร้อมด้านเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  เครื่องมืออุปกรณ์ 
 4.1 มีการตรวจสภาพบำรุงรักษา และการเก็บรักษา

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ อยา่ง
เป็นระเบียบ    

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 4.2 มีจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เหมาะสมและ
ครอบคลุมกับภัยแต่ละประเภท    

ด ี ด ี ด ี ปานกลาง ปานกลาง 

 4.3มีการตรวจถังเคมีดับเพลิง /ท่อธารประปาดับเพลิง  ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 4.4 มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการดัดแปลง
เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 
 



๒๐
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น 1. การจัดทำผลงานนำเสนอ Power Point รูปภาพเห็นควรให้เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

2. เนื่องจาก เขต อบต.ขอนแก่น มีหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เห็นควรให้มีการศึกษาธนาคารน้ำใต้ดินมาเป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา 
 ๓. ควรจัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เพิ่มอีก ๑ คัน ขนาดบรรจุอย่างน้อย ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ
ภัยแล้ง เนื่องจากรถบรรทุกน้ำท่ีมีอยู่คันเล็กและมีอายุการใช้งานมานาน 
 4. อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 5. การฝึกซ้อมแผนของศูนย์ความร่วมมือฯ ในคราวต่อไปอยากให้พยายามมองหาสถานประกอบการในพื้นท่ี เพื่อฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม
เจ้าหน้าท่ีร่วมด้วย เป็นการบูรณาการและเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ความร่วมมือด้วย  
 6. ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับหลักสูตรภัยอื่นๆ นอกจากอัคคีภัย  
7. ควรจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่ีเป็นระบบโดยรวมพื้นท่ีของศูนย์ความร่วมมือ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
 
 

1. ควรจัดทำท่ีวัดระดับน้ำ เพื่อให้ทราบถึงระดับความสูงเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ติดต้ังตามถนนเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ เพื่อป้องกัน  
อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 
2. ควรมีแผนรองรับการป้องกันอัคคีภัยท่ีหอโหวด 

 3. ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับหลักสูตรภัยอื่นๆ นอกจากอัคคีภัย  
 4. ควรจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่ีเป็นระบบโดยรวมพื้นท่ีของศูนย์ความร่วมมือ       

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง 
 

 1. ควรประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมากขึ้นกว่านี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและเป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่นๆ นำไปพัฒนาต่อไป 
 2. เพิ่มกิจกรรมท่ีให้เด็กและผู้ปกครองได้รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเกี่ยวกับการสวมหมวกกันน็อค 
 3. ในการนำเสนอควรนำโครงการท่ีเป็นนวัตกรรมมานำเสนอให้เด่นชัดมากๆ กว่านี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นๆ ด้วย 
 4. ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับหลักสูตรภัยอื่นๆ นอกจากอัคคีภัย  
 5. ควรจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่ีเป็นระบบโดยรวมพื้นท่ีของศูนย์ความร่วมมือ 

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 
 

1. ในพื้นท่ี อบต.รอบเมือง หลายหมู่บ้าน เหมาะสำหรับทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ควรมีการขยายไปตามหมู่บ้านด้วย ตัวอย่างจากท่ี 
ทำอยู่ อบต. 
2. เนื่องจาก อบต.รอบเมือง มีอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากรจำนวนมาก ควรต้ังงบประมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  
3. ควรตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยก ต้นไม้บดบังทางโค้ง และกิ่งไม้ท่ียื่นเข้ามาในถนน ป้ายโฆษณาให้นำออกจากบริเวณทางร่วม 
ทางแยกท่ีบดบังการใช้รถใช้ถนนเวลาเล้ียวเข้าทางหลัก  
4. ควรมีอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนให้ประชาชนและยานพาหนะในทางร่วม ทางแยก เข้า อบต.รอบเมือง 
5. อาคารสถานท่ีควรจัดให้เป็นระเบียบ สามารถออกระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว 
6. การจัดทำผลงานนำเสนอ Power Point รูปภาพเห็นควรให้เป็นปัจจุบันมากท่ีสุด 

 7. ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับหลักสูตรภัยอื่นๆ นอกจากอัคคีภัย  
8. ควรจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่ีเป็นระบบโดยรวมพื้นท่ีของศูนย์ความร่วมมือ       

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน 
 

 1. ควรตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยก ต้นไม้บดบังทางโค้ง และกิ่งไม้ท่ียื่นเข้ามาในถนน 
 2. ควรมีอุปกรณ์ในการแจ้งเตือน เช่น ป้ายจราจร กระจกส่องทางโค้งทางแยก บริเวณทางร่วม ทางแยก หมู่ท่ี 4 
 3. อยากให้ นายก อบต.ดงลาน เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
 4. ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับหลักสูตรภัยอื่นๆ นอกจากอัคคีภัย  
 5. ควรจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ท่ีเป็นระบบโดยรวมพื้นท่ีของศูนย์ความร่วมมือ       
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ที่ หัวข้อการประเมิน ทม.ร้อยเอ็ด อบต.เหนอืเมือง อบต.รอบเมือง อบต.ดงลาน อบต.ขอนแก่น 

5. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครฐั  ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 5.1 มีการติดต่อประสานงาน/การรับแจ้งเหตุ          

/การแจ้งเตือน/การให้อปพร. และประชาชนทั่วไป   
มีส่วนร่วม 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 5.2 มีการให้ความรู้ประชาชนดา้นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

6. การประชาสัมพันธด์้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6.1  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่งๆ เช่น  

วิทยุชุมชน เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์  
อินเทอร์เน็ต แผ่นพับ ปา้ยประชาสัมพันธ์  และอื่นๆ 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

7. การดำเนินการกิจกรรม/โครงการทีเ่ปน็นวัตกรรม
ใหม่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
ที่นอกเหนือจากแนวทาง หรือนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ที่เคยดำเนินการมาก่อน 

ด ี ด ี ด ี ปานกลาง ปานกลาง 

8. ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา ตามคำแนะนำ 
ของคณะกรรมการ จากการตรวจประเมินครั้งที่แล้ว 

ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 
 
 

 
 



๒๑

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

ผลการออกตรวจ  
 ๑. เขตพื้นที่เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๔๕ ถัง 
  - ใชงานได ๑๓๓ ถัง ใชงานแลว ๑๒ ถัง
 ๒. เขตพื้นที่ อบต.เหนือเมือง มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๐ ถัง
  - ใชงานไดทั้งหมด
 ๓. เขตพื้นที่ อบต.รอบเมือง มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๖ ถัง
  - ใชงานได ๔๒ ถัง ใชงานแลว ๔ ถัง
 ๔. เขตพื้นที่ อบต.ดงลาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๔ ถัง

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



๒๒

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

ผลการออกตรวจ  
 ๑. เขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีทั้งสิ้นจํานวน ๑๑๔ จุด ใชงานได ๑๐๓ จุด ใชไมได ๑๑ จุด
 ๒. เขต อบต.เหนือเมือง มีทั้งสิ้นจํานวน ๓๓ จุด ใชงานได ๓๒ จุด ใชไมได ๑ จุด
 ๓. เขต อบต.รอบเมือง มีทั้งสิ้นจํานวน ๓๙ จุด ใชงานได ๓๔ จุด ใชไมได ๕ จุด
 ๔. เขต อบต.ดงลาน มีทั้งสิ้นจํานวน ๒๓ จุด ใชงานได ๒๓ จุด
 ๕. เขต อบต.ขอนแกน มีทั้งสิ้นจํานวน ๑๒ จุด ใชงานได ๘ จุด ใชไมได ๔ จุด

     รวมทอธารประปาทั้งสิ้นจํานวน ๒๒๑ จุด ใชงานได ๒๐๐ จุด ใชงานไมได ๒๑ จุด



๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓๒๓

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

 เทศบาลเมืองรอยเอ็ด           จํานวน   ๒๓  แหง 
 องคการบริหารสวนตําบลเหนือเมือง        จํานวน   ๑๔  แหง
 องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง        จํานวน     ๕  แหง
 องคการบริหารสวนตําบลดงลาน     จํานวน     ๕  แหง
 องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน     จํานวน     ๕  แหง   

รวม        จํานวน   ๕๒  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



๒๔

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 ประจํา
ป 2563 วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2563 สรุปผลไดดังนี้ โดยแบงการฝกเปน 2 ชวง ไดแก ชวงเชาพิธีเปดการอบรม โดยนาย
บุญยัง  ทองสุทธิ์ เลขานุการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัย ณ หองประชุมสุนทรเทพ ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด จากนั้นเปนการใหความรู เรื่อง การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยายผูประสบภัย วิทยากรจากโรงพยาบาลรอยเอ็ด ชวง
บาย อบรมเรือ่งการปองกนัและระงบัอคัคภียั วทิยากรจากศนูยความรวมมอื เปนการแนะนําอปุกรณการดับเพลิงเบ้ืองตน และฝก
ปฏิบัตกิารระงับเหตเุพลงิไหมทีเ่กดิจากเชือ้เพลงิชนดิตางๆ โดยใชอปุกรณในการดบัเพลงิแตละประเภทเขาระงบัเหต ุมีผูเขารบัการ
อมรบจํานวนทั้งสิ้น 40 คน จากสถานประกอบการ จํานวน 20 แหง



๒๕

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒá¡‹»ÃÐªÒª¹´ŒÒ¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂ
 ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ  ไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดานการปองกันและระงับ
อัคคีภัยตามนโยบายเชิงรุกของคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อใหพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่บริการไดมีความรู ความเขาใจ 
มีทักษะในการทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัย วิธีปองกันอัคคีภัย การเขาระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องตนไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธ สรางความตระหนักรวมกันในการปองกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการเปนเครือขายในการ
แจงเหตุสาธารณภัยตางๆไดอยางถูกตอง รวดเร็ว

วัน เดือน ป เวลา สถานที่อบรม กลุมเปาหมาย เขตพื้นที่บริการ

๓ กันยายน ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ที่ทําการกํานัน
ตําบลรอบเมือง

ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน
ประชาชน

อบต.รอบเมือง

๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการพลาญชัยรอยเอ็ด

ผูนําชุมชน ครูอาจารย
นักศึกษา นักการภารโรง

อบต.ขอนแกน

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

หองประชุม-ลานฝก
อบต.เหนือเมือง

ผูนําชุมชน
พนักงานสถานประกอบการ

อบต.เหนือเมือง

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
บานหนองจิก

ผูนําชุมชน อสม. อบต.ดงลาน

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ชุมชนวัดเหนือ
บานประชารัฐ

ผูนําชุมชน อสม.
ประชาชนบานประชารัฐ

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด



๒๖

¡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 โดยแยกเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ

ประเด็นความคิดเห็น
ดานการบริการประชาชน

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ตอง
ปรับปรุง

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

๓๘.๓๓ ๔๖.๖๗ ๑๔.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐

๒. มีเครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอตอการออกระงับเหตุ
    สาธารณภัย

๓๒.๐๐ ๕๐.๘๓ ๑๖.๕๐ ๐.๕๐ ๐.๑๗

๓. เจาหนาทีม่คีวามพรอมในการปองกนัและระงบัเหตุอยูเสมอ
๓๓.๕๐ ๔๙.๕๐ ๑๕.๑๗ ๑.๐๐ ๐.๘๓

๔. เจาหนาทีส่ามารถแกปญหาในการออกระงบัเหตทุีเ่กดิขึน้ไดดี ๓๔.๕๐ ๕๐.๘๔ ๑๓.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๓๓

๕. เจาหนาที่มีความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการ ๓๓.๓๓ ๕๑.๖๗ ๑๓.๑๗ ๐.๘๓ ๑.๐๐

๖. การดาํเนินกจิกรรม/โครงการทีเ่ปนประโยชนแกประชาชน ๓๒.๑๗ ๕๒.๓๓ ๑๔.๑๗ ๐.๘๓ ๐.๕๐

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

๓๓.๓๓ ๕๐.๓๔ ๑๔.๘๓ ๑.๐๐ ๐.๕๐

๘. มีการประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการศูนยความรวมมือ
    ดานบรรเทาสาธารณภัยฯ ใหประชาชนไดรับทราบ ๓๔.๑๗ ๔๖.๖๗ ๑๖.๑๗ ๒.๑๖ ๐.๘๓

ขอเสนอแนะอื่นๆ  จากประชาชน
1. เมื่อมีเหตุสาธารณภัย อยากใหเจาหนาที่ออกใหความชวยเหลืออยางเรงดวน
2. อยากใหมีการปรับลด ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อความรวดเร็ว คลองตัว ไมลาชาที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชน
3. ขอใหเจาหนาที่มีความกระตือรือรน เอาใจใสในการใหบริการแกประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวม
4. อยากใหนําอุปกรณในการระงับเหตุมาเพิ่มในชุมชน เชน ถังเคมีดับเพลิง/อุปกรณที่มีความทันสมัย มาติดตั้ง เพิ่มเติมในสวนที่
มีอยูแลว ในจุดตางๆ ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดเหตุ
5. ประทับใจในการใหบริการที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ/สถานการณปจจุบัน
6. ศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยเปนโครงการที่เปนประโยชน ควรมีการประชาสัมพันธโครงการ  ใหมากกวานี้



๒๗

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



๒๘

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

สรุปผลการออกระงับเหตุสาธารณภัย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 การออกระงับเหตุอัคคีภัย      จํานวน    ๗๘ ครั้ง
การออกระงับเหตุอุทกภัย      จํานวน    ๓๑ ครั้ง
การออกระงับเหตุวาตภัย      จํานวน    ๒๗ ครั้ง
การออกระงับเหตุชวยเหลือผูประสบภัยแลง    จํานวน  ๖๓๔ ครั้ง
การออกระงับเหตุภัยอื่นๆ      จํานวน  ๔๘๐ ครั้ง

จํานวนครั้ง
๗๕๐

๖๐๐

๔๕๐

๓๐๐

๑๕๐

๐

๗๘

๓๑ ๒๗

๖๓๔

๔๘๐

การออกระงับเหตุ
อัคคีภัย

การออกระงับเหตุ
อุทกภัย

การออกระงับเหตุ
วาตภัย

การออกระงับเหตุ
ชวยเหลือผูประสบภัยแลง

การออกระงับเหตุ
ภัยอื่นๆ



๒๙

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÍÑ¤¤ÕÀÑÂ



๓๐

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÍÑ¤¤ÕÀÑÂ



๓๑

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÍØ·¡ÀÑÂ



๓๒

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÍØ·¡ÀÑÂ



๓๓

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÃÐ§ÑºàËµØÇÒµÀÑÂ



๓๔

ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂáÅŒ§



๓๕

ÀÒ¾¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊºÀÑÂÍ×è¹æ



๓๖

á¼¹»¯ÔºÑµÔ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.òõöô 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‹Ç¹µíÒºÅ¢Í¹á¡‹¹

 
-  ๒ – 

 

ท่ี                                     รายละเอียดของงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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 โครงการตรวจแนะนำการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบการกิจการท่ี
มีความเสี่ยงภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

          คณะทำงานร่วม
ตรวจฯ 

๑๑ โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นใหแ้ก่พนักงานสถานประกอบการกิจการ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

            พนักงานสถาน
ประกอบกิจการ 

๑๒ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

           พื้นที่ อปท. 
ท้ัง๕ แห่ง 

๑๓ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของศูนย์ความ
ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

            ไม่น้อยกว่า๖๐๐ 
ตัวอย่าง 

๑๔ โครงการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯและอปพร.ศนูย์ความร่วมมือด้านบรรเทา
สาธารณภัยฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

         ๘ คร้ัง/ปี 

๑๕ ประชุมประจำเดือนคณะอนุกรรมการศูนย์ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการ
จัดทำโครงการและแผนการของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ
โดยผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลรายงาน 
 

 
ผู้ปฏิบัติงาน 

เดือนละ ๑ คร้ัง 

๑๖ ประสานการปฏิบัติและออกระงับเหตุสาธารณภัย และแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นทีบ่ริการ ทั้ง ๕ แห่ง  

 
ศูนย์เทวา  

      

๑๗ แก้ไข ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์
ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

           
ฝ่ายเลขาฯ 

๑๘ ร่วมกิจกรรมวัน อปพร. ๒๒ มีนาคม            ตามการประสาน 
๑๙ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และอปพร.ร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่รับการสั่ง

การ มอบหมายจากประธานศูนย์ฯหรือผู้บังคับบญัชา 
 ฝ่ายเลขาฯ

ประสาน  

 
 
 

- ๓ - 
 
 
 

ท่ี                                     รายละเอียดของงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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.ทั้ง ๕ แห่ง โปรดพิจารณาลงนาม ภายในเดือน กรกฎาคม  

            ฝ่ายเลขาฯ 

๒๑ รายงานผลการดำเนินงานตามที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท้ัง 4 แห่ง (ภายใน ๓๐ วันหลังการดำเนินโครงการ) 

            ฝ่ายเลขาฯ 

๒๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้ง ๕ แห่ง ส่งมอบเงินอุดหนุนโครงการศูนย์
ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ (ไตรมาสแรก ต.ค. - ธ.ค. 256๓) 

          อปท.  
ทั้ง ๕ แห่ง 

                          แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
      องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น 

ท่ี รายละเอียดของงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 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. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้าน

บรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อสรปุผลและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

            ห้องประชุม๓
ทม.รอ 

๒. โครงการตรวจสอบ/ติดต้ังเคร่ืองเคมีดับเพลิง และจุดเสี่ยงภัยในชุมชนของ
พื้นที่ศูนย์ฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

          ๒คร้ัง/ปีพื้นที่
อปท. ๕ แห่ง 

๓. โครงการตรวจท่อธารประปาดับเพลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติของพื้นที่ศูนย์ฯ
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

          ๒คร้ัง/ปีพื้นที่
อปท. ๕ แห่ง 

๔. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔             ฝ่ายเลขาฯ 
๕. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และการจัดทำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อสภาท้องถ่ินแต่ละแห่ง
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

          เลขาฯ อปท. 
๕แห่ง
ประสาน สป. 

๖. สำรวจความต้องการ/จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์/เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ประจำ
สำนักงานและประจำศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

        มติประชุม
คณะทำงาน
ศูนย์ฯ 

๗. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อย่างน้อย ๓ ภัย 

   
 

         ในพืน้ที่ อปท. 
๕ แห่ง 

๘. โครงการฝึกอบรม อปพร. การจัดต้ัง/ทบทวน/เพิ่มศักยภาพ ประจำปี
งบประมาณ  ๒๕๖๔ 

           มติประชุม
คณะทำงาน
ศูนย์ฯ 

๙. โครงการตรวจประเมินความพร้อมงานป้องกันฯ ของศูนย์ฯ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ แต่งต้ังคณะกรรมการฯ/ทำงานศูนย์/ผู้แทนภาค
ประชาชน/ส่วนราชการราชการที่เกี่ยวข้อง 

          ๒ ครั้ง/ปี 
อปท. ๕ แห่ง 



๓๗

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È¢Í§ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í´ŒÒ¹ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂÏ

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
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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

สโมสรโรตารีอุบล มอบชุดดับเพลิงจากประเทศญี่ปุน จํานวน ๑๑ ชุด ใหนายบรรจง โฆษิตจิรนันท นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
ณ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓



๓๙

ÃÒ§ÇÑÅÈÙ¹Â� Í»¾Ã. ´Õà´‹¹

ÃÒ§ÇÑÅ·Õèä´ŒÃÑº

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõõð

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõõó

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõõô

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõõö

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõöð

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõöò

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõöó

»ÃÐ¨íÒ»‚

»ÃÐ¨íÒ»‚ »ÃÐ¨íÒ»‚

»ÃÐ¨íÒ»‚ »ÃÐ¨íÒ»‚

ÃÒ§ÇÑÅ¾ÃÐ»¡à¡ÅŒÒ·Í§¤íÒ
ÊíÒËÃÑºÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ

´ŒÒ¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ ÃÑ° àÍ¡ª¹ áÅÐ»ÃÐªÒÊÑ§¤Á

òõõö

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõõõ

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõõ÷

»ÃÐ¨íÒ»‚
òõõö



๔๐

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ
  
คณะที่ปรึกษา
นายวิทยา  ตรีวิเศษ    รักษาราชการแทนเลขานุการศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ
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
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