
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรสนบัสนนุน ำ้อปุโภคบรโิภค 

หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจุลนิท ์อ าเภอทา่วุง้ จังหวัดลพบรุ ี

กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึ

ปัจจบุนั ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มหีนา้ทีใ่นการสนับสนุนน ้าอปุโภคบรโิภค

แกป่ระชาชน เฉพาะกรณีรับค ารอ้ง และด าเนนิการประสานงานกบัหน่วยงานอืน่ เพือ่ขอรบั

การสนับสนุนรถบรรทกุน ้า (ไมร่วมถงึระยะเวลาการน าน ้าไปแจกจา่ย เพือ่การอปุโภค 

บรโิภคยงัพืน้ทีท่ีร่อ้งขอ) โดยมหีลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไข ดงันี ้

 

1. องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ประชาสมัพันธข์ัน้ตอน วธิกีารและระยะเวลาในการสนับสนุนน ้า

อปุโภคบรโิภค 

 

2. ผูข้อรับการสนับสนุนน ้าอปุโภคบรโิภค เขยีนค ารอ้งและยืน่ค ารอ้งตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

 

3. เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิตามค ารอ้ง เพือ่เสนอผูบ้รหิารใหพ้จิารณาอนุมตั/ิสัง่การ 

 

4. ประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทกุน ้าจากหน่วยงานอืน่ และด าเนนิการแจง้ผลการ

พจิารณาใหผู้ร้อ้งขอทราบ 

 

5. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อื เริม่นับหลงัจากเจา้หนา้ทีไ่ดร้บัเอกสารหลกัฐานแลว้ 

เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 

  

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจุลนิท ์ หมูท่ี ่7  
ต าบลมจุลนิท ์ อ าเภอทา่วุง้  จงัหวัดลพบรุ ี
15150  โทรศพัท/์โทรสาร  036-798253 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิาร
วัน จันทร ์ถงึ วันศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่
ทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 
16:30 น. 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2.3 ชัว่โมง 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นที่
รบัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรบัการสนับสนุนน ้าอปุโภคบรโิภค เขยีน
ค ารอ้งและยืน่ค ารอ้งตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี - 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบขอ้เท็จจรงิตามค ารอ้ง  
เพือ่เสนอตอ่ผูบ้รหิารใหพ้จิารณาอนุมตั/ิสัง่
การ 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี - 
 

3) กำรพจิำรณำ 
ประสานขอรบัการสนับสนุนรถบรรทกุน ้าจาก
หน่วยงานอืน่ และด าเนนิการแจง้ผลการ
พจิารณาใหผู้ร้อ้งขอทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ 
(ถำ้ม)ี 

หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อก
เอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกให้
โดยหนว่ยงำนของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / 
รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลลมจุลนิท ์ อ าเภอทา่วุง้  จังหวัดลพบรุ ี
(หมายเหต:ุ (1. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
มจุลนิท ์ หมูท่ี ่ 7  ต าบลมจุลนิท ์ อ าเภอทา่วุง้  จังหวดัลพบรุ ี
2. ทางโทรศพัท/์โทรสาร  036-798253 
3. ทางไปรษณยี ์  ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมจุลนิท ์ หมูท่ี ่ 7  ต าบล
มจุลนิท ์ อ าเภอทา่วุง้  จงัหวัดลพบรุ ี 15150 
4. ทางตูร้บัความคดิเห็นและรอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน  (ตัง้อยูห่นา้ทีท่ าการองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลมจุลนิท)์ 
5. ทางอนิเตอรเ์น็ต  http://www.facebook.com/อบต.มจุลนิท ์ อ.ทา่วุง้  จ.
ลพบรุ ี))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือ่กระบวนงำน: การสนับสนุนน ้าอปุโภคบรโิภค  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกขมิน้ อ าเภอ

พลบัพลาชยั จังหวัดบรุรัีมย ์กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคก

ขมิน้ อ าเภอพลบัพลาชยั จังหวัดบรุรัีมย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ 2537 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที6่) พ.ศ.2552  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พ.ร.บ.สภาต าบลและองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๖)พ.ศ. ๒๕๕๒ ม.๖๘ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 1 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 1 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 1 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การสนับสนุนน ้าอปุโภคบรโิภค  องคก์ารบรหิารสว่นต าบล

มจุลนิท ์

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับ

ประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


