คูมือสําหรับประชาชน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

การชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย และเรื่องราวรองทุกข
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนเทวาภิบาล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
โทรศัพท ๐ ๔๓๕๑ ๒๑๙๙ หรือ ๑๙๙ และ ๑๑๒๑
วิทยุสื่อสาร ชองความถี่ 162.500 เมกกะเฮิรต

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันอาทิตย
ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. (๒๔ ชั่วโมง)

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามมาตรา ๒๐ แห งพระราชบัญ ญั ติปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กํ าหนดอํานาจหนาที่
ให อ งคก รปกครองส วนท อ งถิ่นแห ง พื้ นที่ มี ห นาที่ ป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท อ งถิ่นของตน โดยมี
ผูบ ริ ห ารท อ งถิ่นขององคก รปกครองส วนท องถิ่นแห ง พื้ นที่ นั้น เป นผู รั บ ผิ ดชอบในการป องกั น แก ไขป ญ หาดาน
สาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษยซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เชน อัคคีภัย
วาตภัย อุ ท กภัย ภั ยแล ง อุ บั ติ เ หตุ หรื อ เหตุอื่ นใดซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด อั นตรายแก ชี วิต ร างกายของประชาชน หรื อ
ความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ
นายกเทศมนตรีในฐานะผู อํ านวยการท อ งถิ่นมี อํ านาจสั่ ง การ ควบคุม กํ ากั บ ดูแลการปฏิบั ติห นาที่ ของ
เจาพนักงาน เจาหนาที่ และอาสาสมัครป องกั นภัยฝายพลเรื อน (อปพร.) โดยจั ดใหมีร ะบบการบริการชวยเหลื อ
ประชาชนที่ประสบปญหาจากสาธารณภัยตางๆ ไดอยางทันเหตุการณ ตลอดจนการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขของ
ประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจ
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ประชาชนหรือผูรองหรือหนวยงานแจงเรื่องโดย
- โทรศัพท 0 4351 2199 หรือ 199 และ 1132
- วิทยุสื่อสาร ชองความถี่ 162.500 เมกกะเฮิรต
- แจงเรือ่ งดวยตัวเอง

หนวยงานผูรับผิดชอบ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-๒2. เจาหนาที่ประจําหองสื่อสาร ตรวจสอบขอมูล
(ระยะเวลา 10 - 30 วินาที)

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. เจาหนาที่สื่อสารรายงานหัวหนาเวรประจําวันและ
หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(หลังรับแจงเรื่องภายใน 1 นาที)

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. หัวหนางานฯ/หัวหนาเวรฯพรอมทีมเจาหนาที่นําเครื่องมือ
อุปกรณ ออกปฏิบัติหนาที่แกไขปญหาตามการรองขอ
(ระยะเวลาไปถึงสถานทีเ่ กิดเหตุภายใน 2 – 15 นาที)

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. เจาหนาที่สื่อสารรายงานผูบงั คับบัญชาทุกระดับ และ
ประสานงานกันหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเพื่อรวมปฏิบัติ
(หลังรับแจงเรื่องภายใน 3 - 5 นาที)

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1. สถานที่เกิดเหตุ (แจงทางโทรศัพท)
2. ชื่อและนามสกล (แจงทางโทรศัพท)
3. ที่อยูและเบอรโทรศัพท (แจงทางโทรศัพท)
4. แบบฟอรมคํารอง (เจาหนาที่บันทึกเอง)
คาธรรมเนียม
- ไมเสียคาธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงทีร่ ะบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมือง
รอยเอ็ด หมายเลขโทรศัพท ๐ ๔๓๕๑ ๒๑๙๙ หรือ ๑๙๙ และ ๑๑32
ที่เว็บไซต www. roietmunicipal.go.th

-๓ตัวอยางแบบฟอรม
คํารอ งทุกขทั่ว ไปกรณีในความรับผิดชอบของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขียนที่งานปองกันฯ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
เวลา....................วันที…่ ……เดือน…………………..พ.ศ………………
ดวยขาพเจา นาย/นาง/นาง……………………………………………อยูบานเลขที…่ ……………ซอย ......……….………….......
ถนน……………………….ตําบล………………….…..อําเภอ…………………. ....จังหวัดรอยเอ็ด โทรศัพท........................................
ไดยื่นคํารองทุกขความเดือดรอนตอเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังนี้
๑ ………………………………………………………………………………………………………………………………
๒ ………………………………………………………………………………………………………………………………
๓ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
หัวหนาเวร/ผูชวยหัวหนาเวรประจําวัน ผลัดที่........นาย............................................รับทราบและดําเนินการ
โดยการประสานผูร องทุกข/ผูใหคํายินยอม และผูรองทุกข/ผูใหคํายินยอม ใหถอยคํา ดังนี้
๑. โดยขาพเจารองขอใหเจาพนักงาน/เจาหนาที่ ไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาว และ
ยอมรับผลการกระทําดังกลาวดวยความสมัครใจ
๒. กรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ จากการปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอของขาพเจาฯ และขาพเจาขอรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนความเสียหายแกขาพเจาและทรัพยสินหรือแกบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
๓ .ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เจาพนักงาน/เจาหนาที่ ไมไดมีการบังคับขูเข็ญ เรียกรองทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด และขาพเจายินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงาน/เจาหนาที่ทุกประการ
รายงานผลการปฏิบัติ
ลงชื่อ………………………………………....ผูร องทุกข/ผูใ หคํายินยอม
(……………….………………..........)
ลงชื่อ………………………..………………..เจาพนักงาน/เจาหนาที่
(………………….………………........)
ลงชื่อ……………………………….……… พยาน
(…………………….…………………..)
ลงชื่อ……………………………..………พยาน
(…………………………………………)

