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รายงานสรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ  
  (ไม่แสดงรายละเอียดในการสรุปผล) 
ส่วนที่ 2  เรื่องท่ีขอรับบริการ 

งานบริการที่ผู้ขอรับบริการ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ผลการส ารวจผู้รับบริการ   
ณ จุดบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ จ านวน 615 คน ที่ตอบแบบสอบถามความ        
พึงพอใจ  
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผู้ขอรับบริการในแต่ละเรื่อง 
 

เรื่องขอรับบริการ จ านวน (คน) ส่วนราชการ 
การก าจัดสิ่งปฏิกูล 34 กองสาธารณสุขฯ 
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 20 ส านักปลัด 
การช าระภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 68 กองคลัง 
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 70 กองช่าง 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 67 กองสวัสดิการสังคม 
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 30 ส านักปลัด/กองช่าง 
การช าระภาษีป้าย 17 กองคลัง 
การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 0 กองสาธารณสุข 
การขอจัดตั้งสถานจ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 0 กองสาธารณสุข 
การขอติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 0 กองสาธารณสุข 
การขอจัดตั้งตลาด 0 กองสาธารณสุข 
การจดทะเบียนพาณิชย์ 20 ส านักปลัด 
การรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 13 กองสวัสดิการสังคม 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 0 กองสวัสดิการสังคม 
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 กองสาธารณสุข 
การยื่นค าขอถังขยะ 54 กองสาธารณสุข 
การยื่นค าขอใช้บริการสนามกีฬา 3 ส านักปลัด 
การยื่นค าขอติดประกาศท่ีดิน 40 ส านักปลัด 
การยื่นค าขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ า 32 ส านักปลัด 
การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 147 กองสวัสดิการสังคม 

รวม 615 ภาพรวม 
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ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ในภาพรวมและ       

รายด้าน 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

 
คุณภาพการให้บริการ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 98.28 4.91 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 95.12 4.76 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 97.31 4.87 

ภาพรวม 96.90 4.85 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล             

มูโนะในการให้บริการทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจร้อยละ 95.55 เมื่อพิจารณาในรายด้านของการ
ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ        
มีความพึงพอใจร้อยละ 95.78 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีความพึงพอใจร้อยละ 94.52 และด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 96.34 
การสรุปผลความพึงพอใจรายด้าน  

 ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ, ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต     

ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ,ความเหมาะสมในการ
แต่งกายของผู้ให้บริการ,ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ,การให้บริการเหมือนกันทุกราย
โดย ไม่เลือกปฏิบัติ,ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า  
ตามล าดับ 

1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา  
 ผลประโยชน์ในทางมิชอบ  
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตใน

การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 615 - - - - 
ร้อยละ 100 - - - - 

 

จากตารางที่ 3 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ                  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
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1.2  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมใน
การแต่งกายของผู้ให้บริการ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 600 15 - - - 
ร้อยละ 97.56 2.44 - - - 

 

จากตารางที่ 4 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.56 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ และร้อยละ 2.44 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

1.3  ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ ให้ความเต็มใจและ

ความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 604 11 - - - 
ร้อยละ 98.21 1.79 - - - 

 
จากตารางที่ 5 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.21 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่ให้ความเต็มใจ
และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และร้อยละ 1.79 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

 

1.4  การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ตารางที่ 6 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ การให้บริการ

เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 605 10 - - - 
ร้อยละ 98.37 1.63 - - - 

 
จากตารางที่ 6 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.37 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่การให้บริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ และร้อยละ 1.63 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
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1.5  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า  
ตามล าดับ 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ความรู้ความสามารถ

ในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า  ตามล าดับ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 598 17 - - - 
ร้อยละ 97.24 2.76 - - - 

 

จากตารางที่ 7 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.24 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่ความรู้
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าตามล าดับ และร้อยละ 2.76      
มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
         ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
มาอันดับแรก, การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้, การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ, ความรวดเร็วในการให้บริการ ตามล าดับ 

2.1  มีขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 
เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 599 16 - - - 
ร้อยละ 97.40 2.60 - - - 

 

จากตารางที่ 8 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.40 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อขั้นตอนการให้บริการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน  และ     
ร้อยละ 2.60 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
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2.2  การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการจัดล าดับขั้นตอนการ

ให้บริการตามที่ประกาศไว้ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 584 31 - - - 
ร้อยละ 94.96 5.04 - - - 

 

จากตารางที่ 9 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะส่วนใหญ่ร้อยละ 94.96 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการจัดล าดับขั้นตอนการ
ให้บริการตามที่ประกาศไว้ และร้อยละ 5.04 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

2.3  การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการติดประกาศหรือแจ้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 580 35 - - - 
ร้อยละ 94.31 5.69 - - - 

จากตารางที่ 10 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.31 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการติดประกาศหรือแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และร้อยละ 5.69 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

2.4  ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อความรวดเร็วในการให้บริการ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 577 38 - - - 
ร้อยละ 93.82 6.18 - - - 

 

จากตารางที่ 11 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.82 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความรวดเร็วใน
การให้บริการ และร้อยละ 6.18 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อความพอเพียงของสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม ฯลฯ มากที่สุด, มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ , 
ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ,มีจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ได้สะดวก และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ ตามล าดับ 

/3.1... 
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3.1 ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม ฯลฯ 
  ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อความพอเพียงของสิ่งอ านวย

ความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม ฯลฯ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 612 3 - - - 
ร้อยละ 99.51 0.49 - - - 

 

จากตารางที่ 12 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.51 มีความพึงพอใจต่อความพอเพียงของ         
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม ฯลฯ และร้อยละ 0.49 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

3.2  มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
 ตารางที่ 13 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/

ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 602 13 - - - 
ร้อยละ 97.89 2.11 - - - 

 

จากตารางท่ี 13 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.89 มีความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ
ในการบริการข้อมูลสารสนเทศ และร้อยละ 2.11 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

3.3 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
 ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อความชัดเจนของป้าย 

สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 600 15 - - - 
ร้อยละ 97.56 2.44 - - - 

 

จากตารางที่ 13 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.56 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อความชัดเจนของ
ป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ และร้อยละ 2.44 มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

/3.4… 
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3.4 มีจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก และความสะอาดของสถานที่
ให้บริการ 

  ตารางที่ 14 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีจุด/ช่องการให้บริการ  
มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวกและความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
จ านวน (คน) 580 35 - - - 
ร้อยละ 94.31 5.69 - - - 

 

จากตารางที่ 14 ผลการส ารวจผู้รับบริการ จ านวน 615 คน ที่มาขอรับบริการตามภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.31 มีความพึงพอใจมากต่อการมีจุด/ช่องการ
ให้บริการ  มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก และความสะอาดของสถานที่ให้บริการ  และร้อยละ 5.69         
มีความพึงพอใจมาก ตามล าดับ 
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะควรปรับปรุงด้านใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร     จ านวน  10  คน 
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน  จ านวน  12  คน 
ด้านบริการการรับช าระภาษี   จ านวน  20  คน 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จ านวน  11  คน 
ด้านอื่นๆ (ระบุ)................. 
บริการน้ าดื่ม   จ านวน    5  คน 
สถานที่จอดรถ   จ านวน  50  คน 
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย   จ านวน  51  คน 
ด้านช่องทางการติดต่อ   จ านวน  10  คน 
อาคารสถานที่   จ านวน  70  คน 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติ   จ านวน  14  คน  
 รวมทั้งสิ้น  จ านวน  253 คน 
 

ตารางท่ี 1 แบบสรุปผลความพึงพอใจของส่วนราชการของผู้ขอรับบริการในแต่ละภารกิจ 
 

เรื่องขอรับบริการ จ านวน 
(คน) 

ส่วนราชการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรุง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูล 34 กองสาธารณสุขฯ 94.12 5.88 0.00 0.00 0.00 
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 20 ส านักปลัด 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

68 กองคลัง 95.59 4.41 0.00 0.00 0.00 

การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 70 กองช่าง 92.86 7.14 0.00 0.00 0.00 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 67 กองสวัสดิการสังคม 94.03 5.97 0.00 0.00 0.00 
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 30 ส านักปลัด/กองช่าง 93.33 6.67 0.00 0.00 0.00 
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การช าระภาษีป้าย 17 กองคลัง 94.12 5.88 0.00 0.00 0.00 
การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าฯ 0 กองสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การขอจัดตั้งสถานจ าหน่ายอาหาร 0 กองสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การขอติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสีย 

0 กองสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

การขอจัดตั้งตลาด 0 กองสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การจดทะเบียนพาณิชย์ 20 ส านักปลัด 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 13 กองสวัสดิการสังคม 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 0 กองสวัสดิการสังคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การขอประกอบกิจการที่เป็น
อันตราย 

0 กองสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

การยื่นค าขอถังขยะ 54 กองสาธารณสุข 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การยื่นค าขอใช้บริการสนามกีฬา 3 ส านักปลัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การยื่นค าขอติดประกาศท่ีดิน 40 ส านักปลัด 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การยื่นค าขอใช้บริการรถดับเพลิง/ 32 ส านักปลัด 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเด็ก 
แรกเกิด 

147 กองสวัสดิการสังคม 96.60 3.40 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งสิ้น 615  96.90 3.1 0.00 0.00 0.00 
 

 
 
 
 

 
 


