
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565 

 

งานท่ีใหบริการ การชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัย และเรื่องราวรองทุกข 
หนวยงานที่รับผิดชอบ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝายปกครอง   
สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
โทร. 0 4351 2199 หรือ 199 และ 1132 
วิทยุสื่อสาร ชองความถ่ี ๑๖๒.๕๐๐ เมกกะเฮิรต 
กลุมไลน แจงเหตุชุมชน 

 
 

วนัจันทร ถึง วันอาทิตย 

ตั้งแตเวลา ๐๘.00 น. - 08.00 น. (๒๔ ชั่วโมง) 
 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
                  

                   ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดอํานาจหนาที่ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ มีหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตทองถิ่นของตน โดยมีผูบริหาร
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงพ้ืนท่ีนั้น เปนผูรับผิดชอบในการปองกันแกไขปญหาดานสาธารณภัยที่เกิด
จากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษยซึ่งมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
ภัยแลง อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสินของ
ประชาชน หรือของรัฐ 

        นายกเทศมนตรีในฐานะผูอํานวยการทองถิ่นมีอํานาจสั่งการ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ  
เจาพนักงาน เจาหนาที่ และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยจัดใหมีระบบการบริการชวยเหลือ 
ประชาชนท่ีประสบปญหาจากสาธารณภัยตางๆ ไดอยางทันเหตุการณ ตลอดจนการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขของ 
ประชาชน ใหเกิดความพึงพอใจ 
 

         

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

๑. ประชาชนหรือผูรองหรือหนวยงานแจงเรื่องโดย   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                      

    - โทรศัพท ๐ ๔๓๕๑ ๒๑๙๙ หรือ ๑๙๙ และ ๑๑๓๒   ฝายปกครอง 
   - วิทยุสื่อสาร ชองความถ่ี ๑๖๒.๕๐๐ เมกกะเฮิรต   สํานักปลัดเทศบาล 
   - แจงเรื่องดวยตัวเอง 
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๒. เจาหนาที่ประจําหองสื่อสาร ตรวจสอบขอมูล   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
        (ระยะเวลา 99 - ๓๐ วนิาที)     ฝายปกครอง 
            สํานักปลัดเทศบาล 

๓. เจาหนาที่สื่อสารรายงานหัวหนาเวรประจําวันและ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ฝายปกครอง 
      (หลังรับแจงเรื่องภายใน ๑ นาที)    สํานักปลัดเทศบาล 
 

๔. หัวหนางาน/หัวหนาเวรฯพรอมทีมเจาหนาที่นําเครื่องมือ    งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
    อุปกรณ ออกปฏิบัติหนาท่ีแกไขปญหาตามการรองขอ  ฝายปกครอง 
      (ระยะเวลาไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุภายใน ๒ - ๑๕ นาที)   สํานักปลัดเทศบาล 
 

๕. เจาหนาที่สื่อสารรายงานผูบังคบับัญชาทุกระดับ และ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   ประสานงานกันหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือรวมปฏิบัติ  ฝายปกครอง 
      (หลังรับแจงเรื่องภายใน ๓ - ๕ นาท)ี    สํานักปลัดเทศบาล 
  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. สถานที่เกิดเหตุ (แจงทางโทรศัพท,กลุมไลน แจงเหตุชุมชน)  
๒. ชื่อและนามสกลุ (แจงทางโทรศัพท,กลุมไลน แจงเหตุชุมชน) 
๓. ที่อยูและเบอรโทรศพัท (แจงทางโทรศัพท,กลุมไลน แจงเหตุชุมชน) 
๔. แบบฟอรมคาํรอง (เจาหนาที่บันทึกเอง) 
 

คาธรรมเนียม 
         

- ไมเสียคาธรรมเนียม 
 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
- หมายเลขโทรศัพท 0 4351 2199   
- ที่เว็บไซต  www. roietmunicipal.go.th 
- สายดวน 1132  หรือ 199 
- Application SMART 101 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

 

 
คํารองทุกขกรณีแจงทางโทรศพัทและที่งานปองกันฯ ในภารกิจความรับผิดชอบของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                                                     เขียนที่ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
                                                                         เวลา.......................วันที่ ……… เดือน…………………..พ.ศ. …………… 
    เรื่อง  ……………………………………………… 
    เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด 
          ดวยขาพเจานาย……………………….……………..........สังกัด งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล 

     ไดรับแจงจาก นาย/นาง/นางสาว…………………………………….อยูบานเลขที…่……………….ถนน…………………………………………………. 

ซอย………................ตําบล…………………….....อําเภอ……………………………จังหวัดรอยเอ็ด โทรศัพท………………………………………..... 

     ไดรับความเดือดรอน คือ………………………………………………….......................................................................................................... 

       ผูรับคํารองไดแจงหัวหนาเวร/ผูชวยหัวหนาเวรประจําวัน ผลดัที่ ........ นาย............................................รับทราบและ
ดําเนินการโดยการประสานผูรองทุกข/ผูใหคํายินยอมและผูรองทุกข/ผูใหคํายินยอม ใหถอยคําแกเจาพนักงาน/เจาหนาที่ดังนี้                         

          1. โดยขาพเจารองขอใหเจาพนักงาน/เจาหนาที่ ไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาวขางตน และยอมรับผลการ  กระทํา
ดังกลาวดวยความสมัครใจ  

          2. กรณีที่เกิดความเสยีหายใดๆ จากการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน/เจาหนาที่ ตามคํารองขอของขาพเจา ขาพเจารับผิดชอบ   ตอ
ความเสยีหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น ไมวาจะเปนความเสยีหายแกขาพเจาและ หรือทรัพยสินหรือแกบุคคลอ่ืน 
     3. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เจาพนักงาน/เจาหนาที่ ไมไดมีการบังคับขูเข็ญเรียกรองทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด                 

          4. ขาพเจายนิดีปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงาน/เจาหนาที่ทุกประการ 

 รายงานผลการปฏิบัตขิองหัวหนาชุด          ลงช่ือ………………………………......ผูรองทุกข/ผูใหคํายินยอม                           
 1.เรยีน หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั                           (……………….………….................)    
....................................................................................................          ลงชื่อ……………………………………เจาพนักงาน/เจาหนาที่                                                                          
....................................................................................................              (……………….………………............) 
....................................................................................................          ลงชือ่..........................................พยาน 
                 ลงช่ือ.................................................                             (……………….………………............) 
                    (……………………………………………...)                        ลงช่ือ..........................................พยาน 

     2.เรียน หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย                      (……………….………….................)              
………………………………………………………………………………..                              
..........................................................................................                           
ลงชื่อ ……………………………………..………………………………                                            
3.เรยีน หัวหนาสาํนักปลดัเทศบาล                                                   5. เรียน นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด                   
.......................................................................................                           .......................................................................                              
.......................................................................................                           .......................................................................                                               
ลงชื่อ .............................................................................                           ลงช่ือ ...........................................................  

          หัวหนาฝายปกครอง                                                                           ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
4.เรยีน ปลัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด                                                                            คําสั่ง                                                              
....................................................................................                              ………………………………………………………………                                                        
....................................................................................     ………………………………………………………………. 
 ลงช่ือ ........................................................................                ลงช่ือ ............................................................. 

                 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล                                                            นายกเทศมนตรเีมืองรอยเอ็ด 
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คํารองท่ัวไป กรณีผูรองทุกขแจงที่งานปองกันฯและในความรับผิดชอบของงานปองกันฯ 

                                                                              เขียนทีง่านปองกันฯ  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

                                                          เวลา.................วันที…่……เดือน…………………..พ.ศ. …………… 

 ดวยขาพเจา นาย/นาง/นาง……………………………………………อยูบานเลขที่………………ซอย ......……..................

ถนน……………………….ตําบล……………………..…..อําเภอ……….…………..... จังหวัดรอยเอ็ด โทรศัพท............................... 

          ไดยื่นคํารองทุกขความเดือดรอนตอเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ดังนี้ 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 หัวหนาเวร/ผูชวยหัวหนาเวรประจําวัน ผลัดที.่.......นาย............................................รับทราบและดําเนินการ 
โดยการประสานผูรองทุกข/ผูใหคํายินยอม  และผูรองทุกข/ผูใหคํายินยอม ใหถอยคํา ดังนี้                          
          1. โดยขาพเจารองขอใหเจาพนักงาน/เจาหนาที่ ไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาว  
และยอมรับผลการกระทําดังกลาวดวยความสมัครใจ  
          2. กรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ จากการปฏิบัติหนาที่ตามคํารองขอของขาพเจาฯ และขาพเจาขอรับผิดชอบ 
ตอความเสียหายที่เกิดข้ึน  ไมวาจะเปนความเสียหายแกขาพเจาและทรัพยสินหรือแกบุคคลอ่ืนใดทั้งสิ้น 
 3. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้  เจาพนักงาน/เจาหนาที่  ไมไดมีการบังคับขูเข็ญ  เรียกรองทรัพยสินหรือ 
ประโยชนอื่นใด  และขาพเจายินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงาน/เจาหนาที่ทุกประการ 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติ              

       ลงชื่อ………………………………....ผูรองทุกข/ผูใหคํายินยอม                           

                                                                            (……………….………………..........) 

                           ลงชื่อ………………………………..เจาพนักงาน/เจาหนาที่ 

                             (………………….………………........) 

                           ลงชื่อ………………………………พยาน 

                                                                             (…………………….…………………..) 

                                                                           ลงชื่อ………………………………พยาน 

                                                                              (…………………………………………) 

 

 


