
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจ้าเดือน ตุลาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน ้ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 13  
3 งำนให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 2  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 4  
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ   
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร 2  
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด   

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 27  
11 ท้ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 10  
12 ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย   
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร 3  
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองส่ิงปลูกสร้ำง 1  
19 กำรด้ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด้ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 5  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้เงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 1  
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ   

รวมสถิติผู้มารับบริการ 68  
 
 
 
(นำยสุมำฆะ ฉ่้ำมะนำ)   (นำยวิเชียร ปลื มจิตร์)          (นำยส้ำฤทธ์ิ อบแย้ม) 
หัวหน้ำส้ำนักงำนปลัด  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2563) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 
1 สนับสนุนน ้ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 9  
3 งำนให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 4  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน   
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 31  
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร   
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด   

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 63  
11 ท้ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 46  
12 ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย   
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร 1  
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองส่ิงปลูกสร้ำง 1  
19 กำรด้ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด้ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 4  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้เงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 1  
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ   

รวมสถิติผู้มารับบริการ 160  
 
 
(นำยสุมำฆะ ฉ่้ำมะนำ)   (นำยวิเชียร ปลื มจิตร์)          (นำยส้ำฤทธ์ิ อบแย้ม) 
หัวหน้ำส้ำนักงำนปลัด  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ 
 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจ้าเดือน ธันวาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน ้ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 6  
3 งำนให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 3  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน   
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 4  
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร 2  
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 1  

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 84  
11 ท้ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 37  
12 ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย   
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย 19  
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร   
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองส่ิงปลูกสร้ำง 2  
19 กำรด้ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด้ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 8  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้เงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 2  
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ   

รวมสถิติผู้มารับบริการ 168  
 
 
 
(นำยสุมำฆะ ฉ่้ำมะนำ)   (นำยวิเชียร ปลื มจิตร์)          (นำยส้ำฤทธ์ิ อบแย้ม) 
หัวหน้ำส้ำนักงำนปลัด  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจ้าเดือน มกราคม 2554) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน ้ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย   
3 งำนให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 1  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน   
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 2  
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร   
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 3  

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 61  
11 ท้ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 40  
12 ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย 3  
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร   
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองส่ิงปลูกสร้ำง 1  
19 กำรด้ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด้ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 1  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้เงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 1  
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ   

รวมสถิติผู้มารับบริการ 113  
 
 
 
(นำยสุมำฆะ ฉ่้ำมะนำ)   (นำยวิเชียร ปลื มจิตร์)          (นำยส้ำฤทธ์ิ อบแย้ม) 
หัวหน้ำส้ำนักงำนปลัด  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2564) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน ้ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 4  
3 งำนให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 1  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน   
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 1  
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร   
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 1  

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 48  
11 ท้ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 23  
12 ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย 2  
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร 2  
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองส่ิงปลูกสร้ำง   
19 กำรด้ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด้ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 2  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้เงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต   
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ   

รวมสถิติผู้มารับบริการ 84  
 
 
 
(นำยสุมำฆะ ฉ่้ำมะนำ)   (นำยวิเชียร ปลื มจิตร์)          (นำยส้ำฤทธ์ิ อบแย้ม) 
หัวหน้ำส้ำนักงำนปลัด  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจ้าเดือน มีนาคม 2563) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน ้ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 6  
3 งำนให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540   
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์ 1  
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 1  
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ   
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร   
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพื่อขอรับเบี ยยังผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 1  

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 33  
11 ท้ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 27  
12 ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย   
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร 1  
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองส่ิงปลูกสร้ำง   
19 กำรด้ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด้ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 2  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้เงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต   

รวมสถิติผู้มารับบริการ 72  
 
 
(นำยสุมำฆะ ฉ่้ำมะนำ)   (นำยวิเชียร ปลื มจิตร์)          (นำยส้ำฤทธ์ิ อบแย้ม) 
หัวหน้ำส้ำนักงำนปลัด  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลถ ้ำรงค์ 

 
 
 


