
คูม่ือสาหรับประชาชน : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลชนบท  อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
1. ชื่อกระบวนงาน : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลชนบท  อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562   
    2) พรระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา - 
9. ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นาที 
10. ข้อมูลสถิติ 
   จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
   จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
   จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 
11. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน] การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย 
12. ช่องทางการให้บริการ 
 
1) สถานที ่ส านักงานเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

หรือ โทรศัพท์ : 043-286200 หรอื 043-287152  
ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

13. หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      1.กรณีเหตุฉุกเฉิน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการเข้าช่วยเหลือทันที่ท่ีได้รับแจ้ง 
      2.กรณีขอรับการช่วยเหลือหลังสาธารณภัยผู้ใดต้องการให้ช่วยเหลือทางสาธารณภัยเทศบาลต าบลชนบท 
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอให้ช่วยเหลือทางสาธารณภัยทราบภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจช่วยเหลือทางสาธารณภัยได้
ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกคราวละไม่เกิน 7 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุจ าเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอให้ช่วยเหลือทางสาธารณภัย ทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้นั้นแล้วแต่กรณี 



 
14. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ 
ประเภท
ขั้นตอน  

รายละเอียดของข้ันตอน 
การบริการ 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ  

๑. ขณะเกิดเหตุสาธารณภัย 
- เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 
โทรแจ้งเหตุ 
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 
043-286200 
และ 043-287152 

(ปฏิบัติในทันทีที่
ได้รับแจ้ง)  

เทศบาลต าบลชนบท 
อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 

2) การพิจารณา  

๒. หลังจากเกิดเหตุสาธารณ
ภัยสามารถขอรับความ
ช่วยเหลือได้ที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
  ๒.๑ ประชาชน/ผู้ประสบภยั 
ยื่นค าร้องทั่วไปพร้อม
หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบเอกสาร/สถานที่ 
ประสบภัย (ภายใน ๑ วัน) 
   ๒.๓ ด าเนินการช่วยเหลือ 
ตามระเบียบของทางราชการ 
(ภายใน ๖ วันท าการ) 

7 วัน  
เทศบาลต าบลชนบท 
อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วัน 
15. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
      16.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 

 
 



      16.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 

 

17. ค่าธรรมเนียม   - 
       หมายเหตุ - 

18. ช่องทางการร้องเรียน  

19. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือกรอก 
       ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือกรอก 

20. หมายเหตุ.- 
      - 

 

 

 

 

 

1)  ช่องทางการร้องเรียน ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ณ เทศบาลต าบลชนบท  345 หมู่ที ่12 ต าบลชนบทวัด
ละมุด อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
หมายเหตุ- 

2)  ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ : 043-287149  
หมายเหตุ- 

3) 
 
4) 

ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ : www.cnb.go.th 
หมายเหตุ- 
ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  กทม. 10300) 


