
 
 
 
 

 
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน 
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

อบต.ดงมูลเหล็ก



คู่มือส ำหรบัประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร ระงับเหตุอัคคีภัย 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล ดงมูลเหล็ก 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง            
 อบต. ดงมูลเหล็ก           (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
โทรศัพท์: 08-0026-1762 

     0-5671-3061 
             : 0-5671-2915 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ด าเนินการแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัยอันอาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

2. ผู้พบเห็นเหตุอัคคีภัย สามารถแจ้งได้ท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมูลเหล็ก  ตามเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
โทรศัพท์: 08-0026-1762 

     0-5671-3061 
3. รายละเอียดการแจ้งเหตุอัคคีภัย 

- ช่ือ – นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้แจ้งเหตุ 
- แจ้งชนิดของอัคคีภัย เช่น ไฟไหม้ป่า ,กอไผ่ ,รถยนต์ หรือบ้านเรือน เป็นต้น 
- สถานท่ีเกิดเหตุ (ช่ือ ,ท่ีอยู่ และสถานท่ีใกล้เคียง)ของผู้ประสบภัย กรณีไฟไหม้บ้าน 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

1. ผู้พบเห็นเหตุอัคคีภัย แจ้งตามเบอร์โทรศัพท์ 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
08-0026-1762และ 0-5671-3061                 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา 1 นาที ) 
  

2. ผู้ปฏิบัติงานอยู่เวรฯ รายงานผู้บังคับบัญชา  1.งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
และออกระงับเหตุทันที  ถึงท่ีเกิดเหตุ   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา 5 นาทีเป็นต้นไปข้ีนอยู่กับระยะทาง)      
  

3. ปฏิบัติการเข้าระงับเหตุ    1.งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
(ระยะเวลา 5 นาทีเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์            องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
ความรุนแรงของอัคคีภัย)     2. เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
       3. อาสาสมัคร เช่น อปพร.  

 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

4.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็น  1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลายลักษณ์อักษร       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา 1 วัน )        
 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน2 วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
 

   1.  ใบค าร้องท่ัวไป (กรณีไฟไหม้บ้าน เจ้าของบ้าน , ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นผู้ร้องขอ)  จ านวน  1  ฉบับ 
   2.  ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ  
   3.  ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน  1  ฉบับ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      /คู่มือส าหรับ................ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้
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คู่มือส ำหรบัประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร แจกจ่ายน้ าประปาและถังน้ า บรรเทาภัยแล้ง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล ดงมูลเหล็ก 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์: 08-0026-1762   ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

     0-5671-3061 
 :            0-5671-2915 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ด าเนินการแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการป้องกันและ       

บรรเทาสาธารณภัย ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด ต้ังแต่เวลา   
08.30 – 16.30 น. 

2. ผู้ประสบภัยอยู่ในพื้นท่ีขาดแคลนน้ าจริง ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กออกส ารวจข้อเท็จจริง 

3. ยื่นค าร้องขอ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

1. ยื่นค าร้องขอ ณ องค์การริหารส่วนต าบล      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด 
ดงมูลเหล็ก(ระยะเวลา 5 นาที )                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
 

2. เจ้าพนักงานป้องกันฯ พิจารณา ส่ังการ   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด 
แล้วด าเนินการส ารวจข้อเท็จจริง                                  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา 30 นาที)      
  

3. ด าเนินการแจกจ่ายน้ า    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด 
(ระยะเวลา 60 นาที)     องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
      
4.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็น            งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด 
ลายลักษณ์อักษร       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา 1 วัน )        
 
                                                                                          /ระยะเวลา................................. 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



-4– 
 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน 2 วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
 

   1.  ใบค าร้องท่ัวไป        จ านวน  1  ฉบับ 
   2.  ส าเนาบัตรประชาชน หรือ       จ านวน  1  ฉบับ  
   3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                                         จ านวน  1  ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               /คู่มือส าหรับ..................... 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้
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คู่มือส ำหรบัประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร ขอความช่วยเหลือบ้านเรือนเสียหาย(อัคคีภัย,อุทกภัย,วาตภัยและสาธารณภัยอื่นๆ) 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด ทุกวัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
โทรศัพท์: 08-0026-1762   ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

     0-5671-3061 
 โทรสาร:  0-5671-2914 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ด าเนินการแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เพื่อพร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัยอันอาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

2. กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่เช่น อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น 
- ผู้ประสบภัยอยู่ในพื้นท่ีประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน  
- ผู้ประสบภัยเป็นเจ้าบ้าน 
- ผู้ประสบภัยไม่ใช่เจ้าของบ้าน แต่อาศัยอยู่ถิ่นที่อยู่นั้นจริง โดยรับรองจากก านนั ,ผู้ใหญ่บ้านหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆ 
3. กรณีเกิดสาธารณภัยขนาดเล็กหรือมีผู้ประสบภัยเพียงรายเดียว เช่น อัคคีภัย  อบต.จ าต้องด าเนินการ

ช่วยเหลือตามระเบียบฯ  
4. ยื่นค าร้องขอ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

1. ยื่นค าร้องขอ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล  1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ดงมูลเหล็ก (ระยะเวลา 10 นาที )                    องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
 

2. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ส่ังการ  1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ระยะเวลา 60 นาที)                       องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
   

3. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     1. งานป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด 
(ระยะเวลา 60 นาที)     องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 

      
                                                                      /ขั้นตอนและ.............................. 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

4. ออกส ารวจข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสาร 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ข้อมูลเสนอเพื่อพิจารณษให้ความช่วยเหลือตาม           องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
ระเบียบต่อไป                             2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล 
(ระยะเวลา 1 วัน ต่อ 30 หลังคาเรือน  )   ดงมูลเหล็ก  
 

 
5.อ าเภอรวบรวมเอกสารแล้วเสนอส านักงาน 1. อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดพชรบูรณ์ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยนาท 
  
6.  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             1. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
เพื่อขอใช้งบฉุกเฉิน  หากยอดเงินช่วยเหลือเกินงบ 
ประมาณจังหวัด   จังหวัดจะด าเนินการร้องขอจากกรม 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือต่อไป 
 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา   1. งานป้องกันและบรรเทาสาะรณภัย ส านักปลัด 
เป็นลายลักษณ์อักษร                        องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา 1 วัน )        
   
ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินในขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กประมาณ 3วันเป็นต้นไปขึ้นอยู่
กับจ านวนผู้ประสบภัย 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
 

   1.  ใบค าร้องท่ัวไป        จ านวน  1  ฉบับ 
   2.  ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ  
   3.  ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน  1  ฉบับ 
   4.  แบบส ารวจข้อเท็จจริงจ านวน  1  ชุด 
   5.  แบบประมาณการค่าเสียหายจ านวน  1  ชุด 
   6. รูปถ่ายบ้านเรือนเสียหาย                                                                    จ านวน  1  ชุด 
 
 
                                                                                               /คู่มือส าหรับ......................... 

 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้



-๗- 
 

คู่มือส ำหรบัประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร เรือและเส้ือชูชีพ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์: 08-0206-1762   ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

     0-5671-2915  
 โทรสาร: 0-5671-2914 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก บริการด้านเรือและเส้ือชูชีพ 

เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์น้ าท่วม และงานด้านอื่นๆตามท่ีร้องขอ 
2. ยื่นค าร้องขอ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

1. ยื่นค าร้องขอ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 1. งานป้องกันฯ  ส านักปลัด 
(ระยะเวลา 10 นาที )                                 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
 

2. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ส่ังการ  1. งานป้องกันฯ ส านักปลัด 
แล้วด าเนินการ                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา  60 นาที)      
  

3. แจ้งผู้ร้องขอมายืมเรือ    1. งานป้องกันฯ ส านักปลัด 
(ระยะเวลา 120 นาที)     องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
      
     4.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็น 1. งานป้องกันและรักษาความสงบ ส านักปลัด 
ลายลักษณ์อักษร      เทศบาลต าบลหาดอาษา 
(ระยะเวลา 1 วัน )        
 
 
 
                                                                                                 /ระยะเวลา......................... 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน 2 วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
 

   1.  ใบค าร้องท่ัวไป        จ านวน  1  ฉบับ 
   2.  ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ  
   3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                                         จ านวน  1  ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                  /คู่มือส าหรับ........................................... 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้



-๙- 
 

คู่มือส ำหรบัประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร คุมเพลิง 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

 

3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด ทุกวัน  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  (ไม่เว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์: 08-0026-1762   ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

     0-5671-2915 
 โทรสาร: 0-5671-2914 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก บริการด้านการเผาท าลาย

เช้ือเพลิงให้แก่ประชาชน เช่น ซากกอไผ่ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้   
2. ยื่นค าร้องขอ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็กก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 15 วัน 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

1. ยื่นค าร้องขอ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 1. งานป้องกันฯ ส านักปลัด 
(ระยะเวลา 10 นาที )                                 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
 

2. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ส่ังการ  1. งานป้องกันฯ ส านักปลัด 
แล้วด าเนินการออกส ารวจข้อเท็จจริง                      องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา  60 นาที)      
  

3. ด าเนินการคุมเพลิง    1. งานป้องกันฯ  ส านักปลัด 
(ระยะเวลา 0.5วัน)     องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
      
     4.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็น 1. งานป้องกันฯ  ส านักปลัด 
ลายลักษณ์อักษร      องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา 1 วัน )        
 
 
 
                                                                                               /ระยะเวลา............................ 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน  1 วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
 

   1.  ใบค าร้องท่ัวไป        จ านวน  1  ฉบับ 
   2.  ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ  
   3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                                         จ านวน  1  ฉบับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                    /คู่มือส าหรับ.................... 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้



                                                           -๑๑- 
 

คู่มือส ำหรบัประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร อปพร. ดูแลการจราจร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์   
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
โทรศัพท์: 08-0026-1762   ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

     0-5671- 2915 
 โทรสาร: 0-5671-2914 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอ 
1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก  บริการด้านการจัดการ

จราจรงานพิธี ต่างๆ โดยขอก าลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
2. ยื่นค าร้องขอ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 15 วนั 

 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 

4. ยื่นค าร้องขอ ณ อบต.ดงมูลเหล็ก                       1. งานป้องกันฯ  ส านักปลัด 
(ระยะเวลา 10 นาที )                                 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
 

5. เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ส่ังการ  1. งานป้องกันฯ ส านักปลัด 
แล้วด าเนินการออกส ารวจข้อเท็จจริง                      องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา  60 นาที)      
  

6. ด าเนินการส่ังใช้ อปพร. ตามค าส่ังศูนย์ อปพร. 1. งานป้องกันฯ  ส านักปลัด 
เทศบาลต าบลหาดอาษา     องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา 1 วัน)     
   

     4.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็น 1. งานป้องกันฯ  ส านักปลัด 
ลายลักษณ์อักษร      องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก 
(ระยะเวลา 1 วัน )        
 
 
 
                                                                                                        /ระยะเวลา................ 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน 3 วัน 
 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
 

   1.  ใบค าร้องท่ัวไป        จ านวน  1  ฉบับ 
   2.  ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน  1  ฉบับ  
   3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                                         จ านวน  1  ฉบับ 
 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช ้


