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คู่มือส ำหรับประชำชน : การสนับสนุนน ้าอุปโภค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาสามสิบ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การสนับสนุนน ้าอุปโภค 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลเขาสามสิบ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่๖พ.ศ. ๒๕๕๒)   

 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 24ชั่วโมง 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การสนับสนุนน ้าอุปโภค  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ โทรศัพท์ 0-3756-1911  

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
พระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบลพ.ศ. 2537 ตามมาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การ
บริหารส่วนต้าบลอาจจัดท้ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลดังต่อไปนี  
 
 1. ให้มีน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 
 2. ให้มีและบ้ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 
 3. จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางระบายน ้า 
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 4. ให้มีและบ้ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
 
 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 
 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ประชาชนยื่นค้าร้องพร้อม
เอกสารหลักฐานเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
รายงานผู้บริหารทราบทันที
เพ่ือสั่งการ 
 
 

10 นาท ี ส้านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเขา
สามสิบ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ส้ารวจตรวจสอบ
รายชื่อผู้ต้องการน ้าอุปโภค
บริโภคตามที่ร้องขอ 
 

40 นาท ี ส้านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเขา
สามสิบ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ประสานไปยัง
หน่วยงานที่มีรถบรรทุกน ้า
เพ่ือขอความร่วมมือจัดส่งน ้า 
 

10 นาท ี ส้านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเขา
สามสิบ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 1 ชั่วโมง 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ผ่านการด้าเนินการลดขั นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ้าตัว
ประชาชน 

- 1 0 ฉบับ - 

2) ส้าเนาทะเบียน - 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บ้าน 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน 

ถ้าหากการให้บริการไม่เป็นตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนคัดค้านได้ท่ี 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  หมู่ที่ 4  ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  
รหัสไปรษณีย์  27000 โทรศัพท์ 0-3756-1911  โทรสาร 0-3756-1912  
เว็บไซต์  http://www.khoasamsib.go.th    
เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Khaosamsib-528218250933772 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค้าร้อง 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
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