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คู ่มือสําหรับประชาชน: การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน  :  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  

5. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง  : 

1) พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

2) พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

6. ระดับผลกระทบ  :  บริการทั วไป  

7. พืนทีให้บริการ  :  ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 3  ว ัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน  0  

 จ ํานวนคําขอทีมากทีสุด  0  

 จ ํานวนคําขอทีน้อยทีสุด  0  

10. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน  :  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย   

11. ช่องทางการให้บริการ  

  สถานทีให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน 

ตําบลปากแพรก /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ ว ันจันทร์ถึงว ันศุกร์   

(ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)  ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้าม)ี ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  เมือเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ นในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีใดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีนั นมีหน้าทีเข้าด ําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว ในการปฏิบัติ

หนา้ทีท้องถิน 

มีอ ํานาจหน้าทีดังต่อไปนี 

 (1) สั งข้าราชการฝ่ายพลเรือนพนักงานส่วนท้องถินเจ้าหน้าทีของหน่วยงานของรัฐเจ้าพนักงานอาสาสมัครและ

บุคคลใดๆในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีทีเกิดสาธารณภัยให้ปฏิบัติการอย่างหนึงอย่างใดตาม

ความจําเป็นในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
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 (2) ใช้อาคารสถานทีวัสดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้และยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและเอกชนทีอยู่ใน

เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งพืนทีทีเกิดสาธารณภัยเท่าทีจ ําเป็นเพือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (3) ใช้เครืองมือสือสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบทีอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่ง

พืนทีทีเกิดสาธารณภัยหรือท้องทีทีเกียวเนือง 

 (4) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (5) สั งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพืนทีอาคารหรือสถานทีทีก ําหนด 

 (6) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยโดยทั วถึงและรวดเร็ว 

  ทั งนี หลักเกณฑ์และวิธีการเงือนไขในการยืนคําขอให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ทีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู ้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือยืนคํา

ขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 

1 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน 

งานป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรก) 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 

 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบตามแบบคําขอ

เพือการดําเนินการช่วยเหลือ 

1 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน 

งานป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรก 

3) 

- 

 

เจ้าหน้าทีทําการช่วยเหลือผู ้ประสบ 

สาธารณภัย (วาตะภัย,อุทกภัย

,อัคคีภัย) 

1 วัน กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิน 

งานป้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วน

ตําบลปากแพรก 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   3   ว ัน 

14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

  ผ่านการดําเนินการลดขั นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว้   1   ว ัน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนย ันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู ้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  

หมาย

เหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที รายการเอกสารยืนเพิมเติม หน่วยงานภาครัฐผู ้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  

หมาย

เหตุ 

1) รูปถ่ายทีรับความเสียหาย - 2 0 ฉบับ - 
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16. ค่าธรรมเนียม  -  

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ศูนย์ด ํารงธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โทร  077 - 259046 / โทรสาร 077 - 259337 / เว็บไซค์ www.pakprak.go.th 

หมายเหตุ  - 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th  

/ ตู ้ ปณ.1111  เลขที 1  ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู ่มือการกรอก  :  แบบคําขอความช่วยเหลือสาธารณภัย 

หมายเหต ุ  - 

 
 


