
1/5 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใช้ก ำลังสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย  
                                 อ าเภอวารินช าราบ  จงัหวดัอบุลราชธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใช้ก าลงัสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกัปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่

หวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยกิจการอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2553 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 3วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอใช้ก าลงัสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 08/09/2558 13:39  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายหมู่ที ่1 ต าบลบุ่ง

หวายอ าเภอวารินช าราบจงัหวดัอบุลราชธานี 34310 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผู้ ท่ีมีความประสงค์ขอให้ก าลงัสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ผู้ขออนญุาตแจ้งขอให้ก าลงั
สมาชิกอปพร. โดยย่ืนขออนญุาตณงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายพร้อมกรอก
แบบฟอร์มการขออนญุาตเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีประจ าศนูย์อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่
หวายออกค าสัง่ให้อปพร. ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีขออนญุาตในวนัเวลาและสถานท่ีท่ีแจ้งไว้ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ขออนญุาตสง่แบบฟอร์ม
พร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่
เจ้าหน้าท่ีป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภยัอบต.
บุง่หวาย 
 

1 ชัว่โมง งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั ส านกัปลดั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภยัเสนอ
ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน
พิจารณาอนมุตัติามท่ีขอ
อนญุาต 
 

1 วนั งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั ส านกัปลดั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้บริหารท้องถ่ินอนมุตัิ
ตามท่ีพร้อมทัง้ออกค าสัง่ให้
สมาชิกอปพร. ปฏิบตัหิน้าท่ี
ตามวนัเวลาและสถานท่ี
พร้อมทัง้แจ้งผลการอนมุตัิ
ให้กบัผู้ขออนญุาตทราบ 
 

1 วนั งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยั ส านกัปลดั 
อบต.บุง่หวาย 
อ.วารินช าราบ 
จ.อบุลราชธานี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 วนั 
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14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบขออนญุำต - 1 1 ฉบบั - 

2) 
แผนท่ีโดยสงัเขป 
(ถ้ำมี) 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวายหมายเลขโทรศพัท์ 045855255 หรือ 

www.bungwai.go.th หรือ Facebook องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มการขออนญุาต (อปพร.) 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 08/09/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบุง่หวาย

อ าเภอวารินช าราบจงัหวดั
อบุลราชธานีสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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