
 
 

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 
ของเทศบาลตำบลบึงเจริญ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) 

                              
 

    
 
 
 
 

ท่ี กระบวนงานบริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จำนวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

๑ การจดทะเบียนพาณิชย์  (ต้ังใหม่) กองคลัง   
๒ การจดทะเบียนพาณิชย์  (เปล่ียนแปลงรายการ) กองคลัง   
๓ การจดทะเบียนพาณิชย์  (เลิกประกอบพาณิชย์) กองคลัง   
๔ การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการ ฯ   
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพความพิการ กองสวัสดิการ ฯ 212  
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ ฯ 574  
7 การรับชำระภาษีป้าย กองคลัง   
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กองคลัง   
9 การรับชำระภาษีบำรุงท้องท่ี กองคลัง   

10 การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด กองสาธารณสุข, กองคลัง   
11 การขอต่อใบอนุญาตจัดต้ังตลาด กองสาธารณสุข, กองคลัง   
12 การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารและ

สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท เกิน  200 ตร.ม 
กองสาธารณสุข, กองคลัง   

13 การขอต่อใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท เกิน  200 ตร.ม 

กองสาธารณสุข, กองคลัง   

14 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจำหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท ไม่เกิน 200 ตร.ม 

กองสาธารณสุข, กองคลัง   

15 การขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานท่ีจำหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท ไม่เกิน 200 ตร.ม 

กองสาธารณสุข, กองคลัง   

16 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ กองสาธารณสุข, กองคลัง   
17 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ 
กองสาธารณสุข, กองคลัง   

18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และ 
ขนส่ิงปฏิกูล 

กองสาธารณสุข, กองคลัง   

19 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และ 
ขนส่ิงปฏิกูล 

กองสาธารณสุข, กองคลัง   

20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข, กองคลัง   



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (ต่อ) 

 
 
 
 

ท่ี กระบวนงานบริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จำนวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

21 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข, กองคลัง 
 

 

22 การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไข
โรงงาน 

กองช่าง   

23 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) กองช่าง   
24 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงเงานจำพวกท่ี 2  

(ส่วนภูมิภาค) 
กองช่าง   

25 การแจ้งประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกิน
กว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค) 

กองช่าง   

26 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งป ี
 (ส่วนภูมิภาค) 

กองช่าง   

27 การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักปลัด   
28 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค สำนักปลัด   13  
29 ช่วยเหลือสาธารณภัย สำนักปลัด   
30 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข ์ สำนักปลัด 6  
31 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง กองคลัง   
32 การโฆษณาด้วยการปิดท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือ

ใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
กองคลัง   

33 การแจ้งขุดดิน กองช่าง   
34 การแจ้งถมดิน กองช่าง   
35 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 กองช่าง   
36 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 กองช่าง   
37 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 กองช่าง   
38 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคล่ือนย้าย

อาคารตามมาตรา 32 
กองช่าง   

39 การขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 กองช่าง   
40 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองช่าง   
41 การแจ้งดัดแปลงอาคารมาตรา 39 ทวิ กองช่าง   
42 การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารมาตรา 39 ทวิ กองช่าง   
43 การแจ้งก่อสร้างอาคารมาตรา 39 ทวิ กองช่าง   
44 การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร กองช่าง   
45 การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน กองช่าง   
46 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือ

เคล่ือนย้ายอาคาร 
กองช่าง   



 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (ต่อ) 

                              
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2๕๖2 
 

                                 
(นายต้ึม  กาวิทาโร) 

  นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ 

ท่ี กระบวนงานบริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จำนวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

47 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานี
บริการน้ำมัน (ค ลักษณะท่ี 1,ง, และ จ 
ลักษณะท่ี 1) 

กองช่าง 
- 

 

48 การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการสถานท่ี
เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะท่ีสอง 

กองช่าง -  

49 การทดสอบถังครบวาระยะท่ี 1 : ขั้นตอนการ
แจ้งการทดสอบและตรวจสอบ 

กองช่าง -  

50 การทดสอบถังครบรองวาระยะท่ี 2 : ขั้นตอน
การเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 

กองช่าง -  

51 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาในถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองการศึกษา ฯ 13  

52 การบริการด้านจัดซื้อ – จัดจ้าง  กองคลัง 9 เพิ่มเติม 
รวมสถิติผู้มารับบริการ 827 ราย 


