
คู ่มู อส ำหรับประชำชนู: กำรช่วยเหล อและบรรเทำสำธำรณภูัยู 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค  การบริหารส ่วนต าบลหนองระเว ียง  
กระทรวง : มหาดไทย 

 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1.  ช ่อกระบวนงำนู: กำรช่วยเหล อและบรรเทำสำธำรณภูัย 
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กระทรวงมหาดไทย 
     : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. ประเภทของงำนบริกำรูููููููููกระบวนงำนบริกำรที่ให้บรกิำรในส่วนภู มูิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว) 
4. หมวดหมู ่ของงำนบริกำร        กำรรับแจ้ง 
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนู ญำต หร อทูี่เกีู่ยวข้อง 
 1) พ.ร.บ.สภาต าบลและองค การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) มาตรา 67 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคตดิต่อ  
          (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ัย (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
       2) พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 และ มาตรา 21 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
         และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 4) หลักเกณฑ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป 
7. พ ้นที่ให้บริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☒ ท้องถ่ิน ☐ สถาบันการศึกษา 
  ☐ ส่วนกลางทีต่ัง้อยู่ในภูมภิาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตัง้อยูใ่นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 
  ☐ ต่างประเทศ 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ช ่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย พ.ศ. 2550 
 ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯููเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ ื้นท ี่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค  กร    
      ปกครองส่วนท ้องถิ่นแห่งพ ื้นที่นั้นมีหน้าที่เข้าด าเนินการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภ ัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอำเภอที่รับผิดชอบในเขตพ ื้นที่นั้น และผู้อ านวยการ 
      จังหวัดทราบทันที  
 หน่วยเวลำ ทันที 
9.  ข้อม ลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเด อน (ใส่เป็นตัวเลข) 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่ส ด (ใส่เป็นตวัเลข) 0 
 จ ำนวนคำขอทูี่นู้อยที่ส ด (ใสู่เป็นตัวเลข)  0 
 

 ส่วนของค ่ม อประชำชน 
10.  ช ่ออู้ำงอูิงของค ่มู อประชำชน (เพ ่อใช้ในระบบจัดกำรขู้อมู ลเท่ำนูั้น) - 
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ููููููููููููสถำนที่ให้บริกำร ที่ท าการองค การบริหารส ่วนตำบลหนองระเวียง  044965641  
ูููููููููููระยะเวลำเปิดให้บริกำร  ☒ เปิดให้บริการตลอด 24 ช ั่วโมง 



   ☒ วันจันทร  ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ  ☒ วันพฤหัสบดี  ☒ วันศุกร  
   ☒ วันเสาร  ☒ วันอาทิตย  
   ☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   มีพ ักเที่ยง 
  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับคำ ขอ 
   เวลาปิดรับคำ ขอ 
     (ในระบบจะให ้เล ือกเป็นต ัวเลขเวลาเปิด (ก ี่โมง) ถึง เวลาปิด (ก ี่โมง) 
 
 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง ่อนไขในกำรย ่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอน ญำต (ถ้ำม)ี 
 1) พ.ร.บ.สภาต าบลและองค การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) มาตรา 67 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคตดิต่อ  
          (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ัย (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
       2) พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 20 และ มาตรา 21 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
         และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที่ 
 

ประเภท 
 ข้ันตอน 

 
รำยละเอียดของ  
ข้ันตอนกำรบริกำร 

 
ระยะเวลำ 
 ให้บริกำร 

หน่วย 
เวลำ 

(นาที ช่ัวโมง วัน  
วันนท าการ เดือน ปี) 

ส่วนงำน/หน่วยงำน 
ที่รับผดิชอบ 

(ในระบบมีช ่องให้เลือกกระทรวง  
และช ่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

หมำยเหต  

1 การตรวจสอบ เอกสาร 
  การรับเรื่อง และ 
  สำ ร ว จ ความเสียหาย 

ทันท ี - ส าน ักปล ัด 
 

 
2 การตรวจสอบ เอกสาร 

  รวบรวมข้อมลูความ 
  เสียหาย จัดทำแบบ รายงาน 

ทันท ี - ส าน ักปล ัด 
 

 
3 การพิจารณา อนญุาต 

  คณะกรรมการ 
  พิจารณาให้ความ ช ่วยเหล ือ 

ทันท ี - ส าน ักปล ัด 
 

4 การแจ้งผลการ พิจารณา 
  แจ้งผลการพิจารณา 
  ช ่วยเหล ือ 

ทันท ี - ส าน ักปล ัด 
 

 

 ระยะเวลำด ำเนูินกำรรวม ทูันที หน่วยเวลำ  - 
 

 14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ☒ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 (หำกผู่ำนกำรลดขูั้นตอนูและระยะเวลำมำแล้วให้เล อกทีู่ชู่องนี้ดู้วย) 
 ระยะเวลำรวมหลังลดข้ันตอน ทันที  
 หน่วยของเวลำ  - 



 15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย ่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรย นยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

 
ที่ 

 
รำยกำรเอกสำรย นยัน ตัวตน 

ส่วนงำน/หน่วยงำนที่ รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช ่องให้เลือกกระทรวง  
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

จ ำนวน เอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวน เอกสำร ส ำเนำ หน่วยนับ เอกสำร 
(ฉบับ หรือ ชุด ) 

 
หมำยเหต  

1  บัตรประจ าตัวประชาชน  ส าน ักทะเบียนราษฎร  0 1 ฉบับ  
2  สำเนาทะเบียนบา้น  ส าน ักทะเบียนราษฎร  0 1 ฉบับ  

 15.2) เอกสำรอู ่น ๆ  ส ำหรูับย ่นเพิ่มเตูิม 

ที่ รำยกำรเอกสำรย ่น เพิ่มเติม 

ส่วนงำน/หน่วยงำน 
ทีร่ับผิดชอบ 

(ในระบบมีช ่องให้เลือกกระทรวง  
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน) 

จ ำนวนเอกสำร 
 ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำรส ำเนำ หน่วยนับ เอกสำร 
 

หมำยเหต  

1 
 ภาพถ่ายความเสียหาย/ 
 สถานที่เกิดเหต ุ

- 2 - ชุด 
 

 

 16.  คู่ำธรรมเนูียมู 
ูููููููู รำยละเอียดคู่ำธรรมเนูียม ไมมู่ี 
ููููููููููร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากค ิดค ่าธรรมเน ียมเป็นร ้อยละให้เลือกที่ช่องนี้) 
 คู่ำธรรมเนูียม (บำท/รู้อยละ)  0 
 
 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1)  ที่ท าการองค การบริหารส ่วนตำบลหนองระเวียง 
 2)  โทรศัพท  044965641 
 3)  โทรสาร 044965621 
 4) Facebook อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย 
 5) เว็บไซด  อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย 
 
 18.  ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และค ่ม อกำรกรอก (หร อรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 
       ชื่อเอกสาร แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 
 1. หนังสือรบัรองผู้ประสบภัยประเภทบคุคลธรรมดา 
 2. แบบลงทะเบยีนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) 












