
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรช่วยเหลือดำ้นสำธำรณภัย 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบรหิารส่วนต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลศรีสงครำม อ ำเภอศรี
สงครำม จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ / โทรสำร : 0-4259-
9496/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ เปดิให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วัน 

 

ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

1. การพิจารณา 
1. ประชาชนแจ้ง/ยื่นค าร้องทีส่ านักงานปลัดองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
2. ปลดั อบต.ลงความเหน็ 
3. นายก อบต.อนุมัติ พร้อมกบัแจ้งหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง
ทราบ/บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น 
4. ส ารวจตรวจสอบความเสยีหาย 
5. สรปุรายงาน ปลัด/นายก 
6. อนุมัติการชว่ยเหลือ 
 

5 วัน องค์การบรหิารส่วน
ต าบลศรสีงคราม 
อ าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม 

 



ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
(หมำยเหต:ุ (กรณีมีเหตุสำธำรณภัยฉุกเฉนิ เมื่อต้องกำรควำม
ช่วยเหลือเร่งด่วน สำมำรถติดต่อทำงโทรศัพท์กับบบคุคล ดัง
ต่อไปนี้่ 
1. นำยทรงเดช นำเวยีงชัย ผุ้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน โทรศัพท์ 08-
5744-1301 
2. นำยอัครพงส์ สรรคชำ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น  
โทรศัพท์ 08-4389-2552  
3. นำยอนุรักษ์ หนบู้ำนเกำะ  เจ้ำพนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั โทรศัพท์ 06-1285-4205))  

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
1. ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน 2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 3. รูป
ถ่ำย (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  โทรศัพท์ / โทรสาร 

: 0-4259-9496 
(หมำยเหต:ุ -)  



ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
2) ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมำยเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบฟอรม์การขอความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 

(หมำยเหต:ุ -)  
หมำยเหต ุ

 

ชื่อกระบวนงำน: การช่วยเหลอืด้านสาธารณภัย  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวดันครพนม กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบรหิารส่วนต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวดันครพนม 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เช่ือมโยงหลายหน่วยงาน 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ.  ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั พ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนค าขอที่น้อยที่สดุ 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การช่วยเหลือด้านสาธารณภยั 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคูม่ือส าหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


