
 
 

รายงานขอมูลสถิติการใหบริการประชาชน 
ของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 

                              
 

    
 
 
 
 

ท่ี กระบวนงานบริการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
จํานวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

๑ การจดทะเบียนพาณิชย  (ตั้งใหม) กองคลัง -  
๒ การจดทะเบียนพาณิชย  (เปลี่ยนแปลงรายการ) กองคลัง -  
๓ การจดทะเบียนพาณิชย  (เลิกประกอบพาณิชย) กองคลัง -  
๔ การขอรับสงเคราะหผูปวยเอดส กองสวัสดิการ ฯ -  
5 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ กองสวัสดิการ ฯ 12  
6 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กองสวัสดิการ ฯ 64  
7 การรับชําระภาษีปาย กองคลัง 11  
8 การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน กองคลัง 35  
9 การรับชําระภาษีบํารุงทองท่ี กองคลัง 1  

10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กองสาธารณสุข, กองคลัง -  
11 การขอตอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กองสาธารณสุข, กองคลัง 1  
12 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ

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

13 การขอตอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท เกิน  200 ตร.ม 

กองสาธารณสุข, กองคลัง -  

14 การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท ไมเกิน 200 ตร.ม 

กองสาธารณสุข, กองคลัง -  

15 การขอตอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ท ไมเกิน 200 ตร.ม 

กองสาธารณสุข, กองคลัง    15  

16 การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ กองสาธารณสุข, กองคลัง 1  
17 การขอตอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ 
กองสาธารณสุข, กองคลัง 1  

18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และ 
ขนสิ่งปฏิกูล 

กองสาธารณสุข, กองคลัง -  

19 การขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และ 
ขนสิ่งปฏิกูล 

กองสาธารณสุข, กองคลัง 1  

20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข, กองคลัง -  



รายงานขอมูลสถิติการใหบริการประชาชน (ตอ) 

 
 
 
 

ท่ี กระบวนงานบริการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
จํานวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

21 การขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

กองสาธารณสุข, กองคลัง -  

22 การขออนุญาตเปดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแกไข
โรงงาน 

กองชาง -  

23 การแจงกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (สวนภูมิภาค) กองชาง -  
24 การแจงเริ่มประกอบกิจการโรงเงานจําพวกท่ี 2  

(สวนภูมิภาค) 
กองชาง   

25 การแจงประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดตอกันเกิน
กวาหนึ่งป (สวนภูมิภาค) 

กองชาง -  

26 การแจงหยุดดําเนินงานติดตอกันเกินกวาหนึ่งป  
(สวนภูมิภาค) 

กองชาง -  

27 การขอรับขอมูลขาวสารทางราชการ สํานักปลัด -  
28 สนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค สํานักปลัด 6  
29 ชวยเหลือสาธารณภัย สํานักปลัด -  
30 รับแจงเรื่องราวรองทุกข สํานักปลัด 4  
31 การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง กองคลัง -  
32 การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือ

ใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
กองคลัง -  

33 การแจงขุดดิน กองชาง -  
34 การแจงถมดิน กองชาง -  
35 การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 กองชาง -  
36 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 กองชาง -  
37 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 กองชาง -  
38 การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยาย

อาคารตามมาตรา 32 
กองชาง -  

39 การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 กองชาง -  
40 การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองชาง -  
41 การแจงดัดแปลงอาคารมาตรา 39 ทว ิ กองชาง -  
42 การแจงเคลื่อนยายอาคารมาตรา 39 ทวิ กองชาง -  
43 การแจงกอสรางอาคารมาตรา 39 ทว ิ กองชาง -  
44 การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร กองชาง -  
45 การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน กองชาง -  
46 การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคาร 
กองชาง -  



 
รายงานขอมูลสถิติการใหบริการประชาชน (ตอ) 

                              
 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2๕๖3 
 

                                 
(นายตึ้ม  กาวิทาโร) 

  นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 

ท่ี กระบวนงานบริการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
จํานวน 
(ราย) 

หมายเหตุ 

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

กองชาง 
- 

 

48 การออกใบรับแจงประกอบกิจการสถานท่ี
เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะท่ีสอง 

กองชาง -  

49 การทดสอบถังครบวาระยะท่ี 1 : ข้ันตอนการ
แจงการทดสอบและตรวจสอบ 

กองชาง -  

50 การทดสอบถังครบรองวาระยะท่ี 2 : ข้ันตอน
การเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ 

กองชาง -  

51 การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาในถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

กองการศึกษา ฯ -  

52 การบริการดานการจัดซ้ือ - จัดจาง กองคลัง 15 เพ่ิมเติม 
รวมสถิติผูมารับบริการ 167 ราย 


