คู่มือสาหรับประชาชน : การยื่นคาร้องขอสนับสนุนนาเพื่ออุปโภค - บริโภค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลทะเมนชัย อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง
: มหาดไทย

ที่
1

**********************************************************************************
1. ชื่อกระบวนการ : การยื่นค้าร้องขอสนับสนุนน้้าอุปโภค - บริโภค
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ : องค์การบริหารส่วนต้าบลทะเมนชัย
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : การรับค้าร้องขอสนับสนุนน้้าเพื่ออุปโภค - บริโภค
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
(1) พ.ร.บ.สภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริการ : ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลต้าบลทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย/ข้อกาหนด ฯลฯ - วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
จานวนคาขอที่มากที่สุด
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน
11. ช่องทางการให้บริการ
(1) สถานที่ให้บริการ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยติดต่อที่ ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน/
ระยะเวลา
ประเภทขันตอน
รายละเอียดของขันตอนการบริการ
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร

- ผู้ประสงค์เขียนค้าร้องขอรับการ
สนับสนุนน้้าเพื่ออุปโภค – บริโภค
- บันทึกน้าเสนอผู้บังคับบัญชา
- แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบ
หัวหน้าหน่วยงาน รับผิดชอบจ้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ

2 วัน

ส้านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล
ทะเมนชัย

1.) ระยะเวลา
2 วัน
2.) หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
ส้านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล
ทะเมนชัย

ที่
2

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

ระยะเวลา
รายละเอียดของขันตอนการบริการ
ให้บริการ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบรรเทาความ
เดือดร้อน
- แจ้งผลการด้าเนินการแก่ประชาชน

5 วัน

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล
ทะเมนชัย

หมายเหตุ
1.) ระยะเวลา
5 วัน
2.) หน่วยงาน
รับผิดชอบคือ
ส้านักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล
ทะเมนชัย

ระยะเวลาด้าเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ่านการดาเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยรับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1 ส้าเนาบัตร
1
ชุด
ตรวจสอบข้อมูล
ประจ้าตัว
หมายเลขบัตร
ประชาชน
ประชาชนและที่
อยู่จากเอกสาร
2 ส้าเนาทะเบียนบ้าน
1
ชุด
ฉบับจริงทุกครั้ง
พร้อมส้าเนา
15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยรับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่นๆ ส้าหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการ้องเรียน องค์การบริหารส่วนต้าบลทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1.1 ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.tmc.go.th , E-mail : tamenchai@hotmail.com)
1.2 ทางโทรศัพท์ 0 4466 6745-6 โทรสาร 0 4466 6745
1.3 ทางไปรษณีย์ (องค์การบริหารส่วนต้าบลทะเมนชัย หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ ต้าบล
ทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130)
1.4 ร้องเรียนด้วยตนเอง (องค์การบริหารส่วนต้าบลทะเมนชัย อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
แบบค้าร้องขอรับการสนับสนุนน้้าเพื่ออุปโภค - บริโภค
19. หมายเหตุ
ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนน้้าเพื่ออุปโภค - บริโภค น้าบัตรประจ้าตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ทุกครั้ง

แบบคาร้อง
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนนาอุปโภค - บริโภค
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเมนชัย อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลทะเมนชัย
อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที.่ ...........เดือน...................................พ.ศ.....................
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้้าเพื่ออุปโภค - บริโภค
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทะเมนชัย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน

จ้านวน.................ชุด

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................อายุ...............ปี
บ้านเลขที่............หมู่บ้าน.......................................หมู่ที่..........ต้าบล..................................อ้าเภอ..............................
จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...........................................................................
มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์น้า เพื่อการ.............................................................................
ในวันที่............เดือน......................................พ.ศ...............สถานน้าส่ง.......................................................................
............................................................................................................................. ........จ้านวน..............................โอ่ง
(ไม่เกินรายละ 2 โอ่ง หรือ 4,000 ลิตร)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
..........................................................
(............................................................................)
ผู้ยื่นค้าร้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................เป็นผู้ประสบภัยแล้งจริง
(ลงชื่อ)...........................................................ตรวจสอบแล้ว
(.............................................................)
ผู้น้าหมู่บ้าน ต้าแหน่ง………………………………………………………(ผญบ./ส.อบต./ผช.ผญบ.)
............................................................................................................................. ........................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ)

ผู้รับเรื่อง

(นายประภาส พลเยี่ยม)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ลงชื่อ)
ผู้รับเรื่อง
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล

(ลงชื่อ)
ผู้เสนออนุมัติ
(นางสาวศุภรัสมิ์ พัฒน์ธนกฤษศิริ)
หัวหน้าส้านักปลัด
(ลงชื่อ)
ผู้เสนออนุมัติ
(นายทองอยู่ อินทรก้าแหง)
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลทะเมนชัย

