
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   เทศบาลบึงเจริญ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044 – 110 - 008 

ที่  บร  56902 /………-…………………..            วันที่     30 กันยายน 2562 

เร่ือง  ขอรายงานสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลบึงเจริญ 

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ 

1. เรื่องเดิม  
     ตามท่ีเทศบาลำตบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
ภายใต้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในด้านงานบริการตามกระบวนงานของประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง คู่มือ
สำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลบึงเจริญ และสอดคล้องกับประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ  เรื่อง กระบวนงาน
บริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน โดยอาศัยอำนาจพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  เพ่ือให้การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องเกิดการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมกับภารกิจ 
และให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงประกาศกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชน  นั้น 

2. ข้อเท็จจริง  

     เนื่องจากกองงาน/หน่วยงานราชการ สังกัดเทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด  จังหวัด
บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนที่มาขอรับบริการในงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดเก็บ
สถิติการมาขอรับบริการในส่วนที่กองงาน/หน่วยงานราชการ รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงการ
ให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562  รายละเอียดปรากฎเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้ 

3. ข้อกฎหมาย / ระเบียบ / หนังสือสั่งการต่าง ๆ  

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

4.  ข้อเสนอแนะ 

  เห็นควรแจ้งผลการดำเนินงานตามแบบสรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เพ่ือให้กอง
งาน/ หน่วยงานราชการ และประชาชนทราบ ต่อไป 

 

       (ลงชื่อ)      -น้ำฝน  วิลุนพัน- 
        (นางสาวน้ำฝน  วิลุนพัน) 
            นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
  

                                                                                                                 /เพ่ือโปรดทราบ... 
 
 



 
               -2- 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
- ความเห็น.................................................... 
.......................................................................... 

 (ลงชื่อ) -ภิญญาพัชญ์  สงนวน-              
                              (นางภิญญาพัชญ์  สงนวน)                                            
                                     ผู้อำนวยการกองคลัง    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-  เรียนนายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ 
-  เพ่ือโปรดทราบ 
-  ความเห็น/ข้อพิจารณา.......................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................ 
       

 ( ลงชื่อ) สิบเอก  - สุวิทย์  กลมประโคน-                                                                                                                                          
           (สุวิทย์  กลมประโคน)   

                   ปลัดเทศบาลตำบลบึงเจริญ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-  ทราบ 
-  ความเห็น/ข้อพิจารณา................................................................................................ ................. 
............................................................................................................................. ..............................  

                    (ลงชื่อ)      - ตึ้ม  กาวิทาโร - 
                        (นายตึ้ม  กาวิทาโร) 
                         นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ด้านการให้บริการ 

 
สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

ของ  
 

 
 
 

เทศบาลตำบลบึงเจริญ   
อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 



 
สรุปรายงานสถิติการให้บริการ 

ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

สรุปรายงานสถิติการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดทะเบยีนพาณิชย ์ (ตัง้ใหม่)

การจดทะเบยีนพาณิชย ์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)

การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพความ
พิการ

การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

การรบัช าระภาษีปา้ย

การรบัช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรบัช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่

การขอต่อใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด

การขอต่อหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท ไม่เกิน 200 …

การขอต่อใบอนญุาตจ าหน่ายสนิคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ

การขอต่อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ 
และ

การขอต่อใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สขุภาพ

สนบัสนนุน า้อปุโภคบริโภค

ช่วยเหลอืสาธารณภยั

รบัแจง้เรื่องราวรอ้งทกุข์

การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสียง

การขออนญุาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21
การรบันกัเรียนเขา้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในถาน…

การบริการดา้นการจดัซือ้ - จดัจา้ง

กระบวนงานบริการ

การจดทะเบยีนพาณิชย ์ (ตัง้ใหม่)

การจดทะเบยีนพาณิชย ์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)

การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพความพิการ

การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

การรบัช าระภาษีปา้ย

การรบัช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรบัช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี

การขอต่อใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด

การขอต่อหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท 
ไม่เกิน 200 ตร.ม
การขอต่อใบอนญุาตจ าหน่ายสนิคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ

การขอต่อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และ

ขนสิ่งปฏิกลู

การขอต่อใบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

สนบัสนนุน า้อปุโภคบริโภค

ช่วยเหลอืสาธารณภยั

รบัแจง้เรื่องราวรอ้งทกุข์

การขออนญุาตท าการโฆษณาโดยใชเ้ครื่องขยายเสยีง

การขออนญุาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21

การรบันกัเรียนเขา้เรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น



สรุปรายงานสถิติการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลบึงเจริญ อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การจดทะเบยีนพาณิชย ์ (ตัง้ใหม่)

การจดทะเบยีนพาณิชย ์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)

การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพความพิการ

การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ

การรบัช าระภาษีปา้ย

การรบัช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรบัช าระภาษีบ ารุงทอ้งที่

การขอต่อใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด

การขอต่อหนงัสอืรบัรองการแจง้จดัตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท 
ไม่เกิน 200 ตร.ม

การขอต่อใบอนญุาตจ าหน่ายสนิคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ

การขอต่อใบอนญุาตประกอบกิจการรบัท าการเก็บ และ

ขนสิ่งปฏิกลู

การขอต่อใบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ


