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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอรับการสนับสนุนน  าอุปโภค-บริโภค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับการสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ .ศ. 2550 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45 นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับการสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลบางกระสั้น  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ภัยแล้ง หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่ตกเป็นระยะ เวลานาน
และครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าด่ืม น้ าใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขาดน้ าไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติ เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง รุนแรงต่อประชาชน การป้องกันและ
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บรรเทาภัยแล้ง จะต้องมีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามอ ำนาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ได้แก่ เจ้าพนักงาน 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ และผู้อ านวยการจังหวัด เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือ ดังนี้ กรณีเทศบาล หมายถึง 
นายกเทศมนตรี และให้ปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ในเขตเทศบาลต าบลบางกระสั้น 
 
 
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับแจ้งความประสงค์ขอรับ
การสนับสนุน 
 

10 นาที เทศบาลต าบล
บางกระสั้น 
อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

45 นาที เทศบาลต าบล
บางกระสั้น 
อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธย
า 

(ไม่เกิน 45 นาที/
ราย) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 นาที 
 

14. งานบริการนี  ผ่านการด าเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มค าร้อง 
หรือหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ 

เทศบาลต าบลบาง
กระสั้น อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หมายเหตุ (89 หมู่ที่ 6 ต าบลบางกระสั้น อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทร 0 3535 
5221 - 2 
www.bangkasun.go.th) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 23/07/2558 
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สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย เทศบาลต าบลบางกระสั้น อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


