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รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ  
  (ไม่แสดงรายละเอียดในการสรุปผล) 
ส่วนที่ 2  เรื่องท่ีขอรับบริการ 

งานบริการที่ผู้ขอรับบริการ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ผลการสำรวจผู้รับบริการ ณ จุด
บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จำนวน 787 คน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนผู้ขอรับบริการในแต่ละเรื่อง 
 

เรื่องขอรับบริการ จำนวน (คน) ส่วนราชการ 
การกำจัดสิ่งปฏิกูล 53 กองสาธารณสุขฯ 
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 5 สำนักงานปลัด 
การชำระภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 152 กองคลัง 
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 39 กองช่าง 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 98 กองสวัสดิการสังคม 
การยื่นเรื่องร้องทุกข์ 33 สำนักงานปลัด 
การชำระภาษีป้าย 39 กองคลัง 
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0 กองสาธารณสุข 
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 0 กองสาธารณสุข 
การขอติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 0 กองสาธารณสุข 
การขอจัดตั้งตลาด 0 กองสาธารณสุข 
การจดทะเบียนพาณิชย์ 18 สำนักงานปลัด 
การรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 24 กองสวัสดิการสังคม 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 0 กองสวัสดิการสังคม 
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 กองสาธารณสุข 
การยื่นคำขอถังขยะ 47 กองสาธารณสุข 
การยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา 0 สำนักงานปลัด 
การยื่นคำขอติดประกาศท่ีดิน 82 สำนักงานปลัด 
การยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ 18 สำนักงานปลัด 
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 179 กองสวัสดิการสังคม 

รวม 787  
 
 
 

/ส่วนที่สาม... 



2 
 

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ในภาพรวมและรายด้าน 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
 

คุณภาพการให้บริการ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.44 4.96 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 96.54 4.97 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 95.55 4.95 

ภาพรวม 96.17 4.96 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะในการ

ให้บริการทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจร้อยละ 96.17 เมื่อพิจารณาในรายด้านของการให้บริการ พบว่า ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีความพึงพอใจร้อยละ 96.44 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจร้อยละ 95.55 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 96.54 
การสรุปผลความพึงพอใจรายด้าน  

 ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ, ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก  

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ,ความเหมาะสมในการแต่งกายของ    
ผู้ให้บริการ ,ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ,การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ , 
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ  ตามลำดับ 

1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ  
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 787 - - - - 
ร้อยละ 100 - - - - 

 

จากตารางที่ 3 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
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1.2  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่ง

กายของผู้ให้บริการ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 759 28 - - - 
ร้อยละ 96.45 3.55 - - - 

 

จากตารางที่ 4 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.45 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการ
แต่งกายของผู้ให้บริการ และร้อยละ 3.55 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 

1.3  ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ให้ความเต็มใจและความ

พร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 763 24 - - - 
ร้อยละ 96.95 3.05 - - - 

 
จากตารางที่ 5 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.95 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่ให้ความเต็มใจและความ
พร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และร้อยละ 3.05 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 

 

1.4  การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่การให้บริการเหมือนกัน     

ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 771 16 - - - 
ร้อยละ 97.96 2.04 - - - 
 
จากตารางที่ 6 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.96 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่การให้บริการเหมือนกัน
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และร้อยละ 2.04 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 
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1.5  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ  ตามลำดับ 
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ความรู้ความสามารถในการ

ให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ  ตามลำดับ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 759 28 - - - 
ร้อยละ 96.44 3.56 - - - 

 

จากตารางที่ 7 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.44 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่ความรู้ความสามารถใน
การให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ ตามลำดับ และร้อยละ 3.56 มีความพึงพอใจมาก 
ตามลำดับ 

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
         ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อนมาอันดับแรก, 
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ , การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ, ความรวดเร็วในการให้บริการ ตามลำดับ 

2.1  มีขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น 
มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 

ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนดและการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 765 22 - - - 
ร้อยละ 97.20 2.80 - - - 

 

จากตารางที่ 8 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.20 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนดและการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน และร้อยละ 2.80 มีความพึงพอใจมาก 
ตามลำดับ 
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2.2  การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการ

ตามท่ีประกาศไว้ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 762 25 - - - 
ร้อยละ 96.82 3.18 - - - 

 

จากตารางที่ 9 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะส่วนใหญ่ร้อยละ 96.82 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการ
ตามท่ีประกาศไว้ และร้อยละ 3.18 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 

2.3  การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูล

เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 758 29 - - - 
ร้อยละ 96.32 3.68 - - - 
จากตารางที่ 10 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.32 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และร้อยละ 3.68 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 

2.4  ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ตารางท่ี 11 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการให้บริการ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 754 33 - - - 
ร้อยละ 95.81 4.19 - - - 

 

จากตารางที่ 11 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.81 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความรวดเร็วในการให้บริการ และ
ร้อยละ 4.19 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก 

เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ มากที่สุด, มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ , 
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ,มีจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ ตามลำดับ 

/3.1... 
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3.1 ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
  ตารางที่ 12 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อความพอเพียงของสิ่งอำนวยความ

สะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 761 26 - - - 
ร้อยละ 96.70 3.30 - - - 

 

จากตารางที่ 12 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.70 มีความพึงพอใจต่อความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก 
เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ และร้อยละ 3.30 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 

3.2  มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
 ตารางที่ 13 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบใน

การบริการข้อมูลสารสนเทศ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 746 41 - - - 
ร้อยละ 94.79 5.21 - - - 

 

จากตารางที่ 13 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.79 มีความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ และร้อยละ 5.21 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 

3.3 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
 ตารางที่ 14 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ 

ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 748 39 - - - 
ร้อยละ 95.04 4.96 - - - 

 

จากตารางท่ี 13 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.04 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ และร้อยละ 4.96 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 

/3.4… 
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3.4 มีจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก และความสะอาดของสถานที่
ให้บริการ 

  ตารางที่ 14 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีจุด/ช่องการให้บริการมีความ
เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 753 34 - - - 
ร้อยละ 95.68 4.32 - - - 

 

จากตารางท่ี 14 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 787 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.68 มีความพึงพอใจมากต่อการมีจุด/ช่องการให้บริการมีความ
เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ และร้อยละ 4.32 มีความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะควรปรับปรุงด้านใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร     จำนวน  5  คน 
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน  จำนวน  4  คน 
ด้านบริการการรับชำระภาษี   จำนวน  10 คน 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จำนวน  10 คน 
ด้านอื่นๆ (ระบุ)................. 
บริการน้ำดื่ม   จำนวน  5  คน 
สถานที่จอดรถ   จำนวน  187  คน 
การประชาสัมพันธ์   จำนวน  2  คน 
ด้านช่องทางการติดต่อ   จำนวน  5  คน 
อาคารสถานที่   จำนวน  247  คน 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติ   จำนวน  57  คน  
 

ตารางท่ี 1 แบบสรุปผลความพึงพอใจของส่วนราชการของผู้ขอรับบริการในแต่ละภารกิจ 
 

เรื่องขอรับบริการ จำนวน 
(คน) 

ส่วนราชการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
การกำจัดสิ่งปฏิกูล 53 กองสาธารณสุขฯ 90.34 9.66 - - - 
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 5 สำนักงานปลัด 100.00 0.00 - - - 
การชำระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 152 กองคลัง 90.37 9.63 - - - 
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 39 กองช่าง 91.96 8.04 - - - 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 98 กองสวัสดิการสังคม 96.84 3.16 - - - 
การยื่นเรื่องร้องทุกข์ 33 สำนักงานปลัด 100.00 0.00 - - - 
การชำระภาษีป้าย 39 กองคลัง 90.23 9.77 - - - 
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าฯ 0 กองสาธารณสุข - - - - - 
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหาร 0 กองสาธารณสุข - - - - - 
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การขอติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 0 กองสาธารณสุข - - - - - 

การขอจัดตั้งตลาด 0 กองสาธารณสุข - - - - - 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 18 สำนักงานปลัด 100.00 0.00 - - - 

การรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 24 กองสวัสดิการสังคม 95.00 5.00 - - - 

การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 0 กองสวัสดิการสังคม - - - - - 

การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 0 กองสาธารณสุข - - - - - 

การยื่นคำขอถังขยะ 47 กองสาธารณสุข 100.00 0.00 - - - 

การยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา 0 สำนักงานปลัด - - - - - 

การยื่นคำขอติดประกาศท่ีดิน 82 สำนักงานปลัด 100.00 0.00 - - - 

การยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/ 18 สำนักงานปลัด 100.00 0.00 - - - 

การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 179 กองสวัสดิการสังคม 95.47 4.53 - - - 

รวมทั้งสิ้น 787  96.17 3.83    

 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้รายงาน 
(นายวิทยา  วรรณทอง) 

นิติกรชำนาญการ 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้อนุมัต ิ
(นายรอปา  อีซอ) 

                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 

 
 
 


