
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด  โทร.  032-491467 

ที ่    พบ 76401/2565 วันที ่     4  เมษำยน  ๒๕65   

เรื่อง   รำยงำนข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
          2565 (6 เดือนแรกของปีงบประมำณ) 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 

๑. เรื่องเดิม 

ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Intergrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำหรับแนวทำงกำรยกระดับผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมตัวชี วัดที่ 9.2 กำรบริหำรงำน หัวข้อ กำรให้บริกำร 
015 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  นั น 

๒. ข้อเท็จจริง 
                        ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (6เดือนแรกของปีงบประมำณ) เท่ำที่
ปรำกฏเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั นส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ จึงขอรำยงำนข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 
เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (Intergrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  รำยละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

3. ข้อระเบียบ 
 3.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ ชอบ(พ.ศ.

2561-2580)ทั งนี กำรเข้ำร่วมประเมินฯของหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มกรำคม 2561 ซึ่งมีมติให้ทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2564  

4. ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  เห็นควรประกำศเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับกำรให้บริกำรประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (6 เดือนแรกของปีงบประมำณ) ให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 

 

 

 

 



                                                    -๒- 

 

5. ข้อเสนอ 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  หำกเห็นสมควรกรุณำลงนำมในประกำศท่ีแนบ 

                                                       
                                                  (นำงเอื อจิตต์  ภู่เงิน) 
      หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
 

 

ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล.....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

                   (ลงชื่อ)   พันจ่ำเอก  
                      (วีระศักดิ์  มั่นกำร) 
                                                                                ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
 

 

         (      ) อนุมัติ    (     )  ไม่อนุมัติ 

 

       (ลงชื่อ)   

                                                   (นำยบรรพต   ก ำไลแก้ว) 
                                                  นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 

                      เรื่อง รำยงำนข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรประชำชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์   
                                  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (6 เดือนแรกของปีงบประมำณ)   

............................................. 

 ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ได้เข้ำร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำหรับ
แนวทำงกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมตัวชี วัดที่ 9.2 กำร
บริหำรงำน หัวข้อ กำรให้บริกำร ข้อ 015 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  

ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ ชอบ(พ.ศ.2561-
2580) ทั งนี กำรเข้ำร่วมประเมินฯของหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศ เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 
2561 ซึ่งมีมติให้ทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ2565  

                        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรของหน่วยงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (6เดือนแรกของปีงบประมำณ) เท่ำที่ปรำกฏเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนั นส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ จึงขอรำยงำนข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Intergrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  รำยละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่
ส่งมำด้วย 

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่  19   เดือน เมษำยน  พ.ศ. ๒๕65  
 

 

ลงชื่อ)     

                 (นำยบรรพต  ก ำไลแก้ว) 
            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ  ำรงค์ 
 

 

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 



ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประจ้าเดือน ตุลาคม  2564)  
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  อ้าเออบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน  ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 13  
3 งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 2  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 4  
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ   
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร   
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด   

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 27  
11 ท ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 10  
12 ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย   
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร 3  
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองสิ่งปลูกสร้ำง 1  
19 กำรด ำเนินกำรตำมพ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ   
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 5  
22 กำรให้กู้ยืมเงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 1  
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 68  

 
 
                พันจ่าเอก   
       (นางเอ้ือจิตต์  ภู่เงิน)      (วีระศักดิ์  มั่นการ)                       (นายบรรพต  ก าไลแก้ว) 
         หัวหน้าส านักปลัด             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 



ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประจ้าเดือน พฤศจิกายน  2564)  
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  อ้าเออบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน  ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 9  
3 งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 4  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน   
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 31  
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร   
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด   

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 63  
11 ท ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 46  
12 ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย   
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร 1  
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองสิ่งปลูกสร้ำง 1  
19 กำรด ำเนินกำรตำมพ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 4  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้ยืมเงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 1  
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 160  

 
 
 
                พันจ่าเอก   
       (นางเอ้ือจิตต์  ภู่เงิน)      (วีระศักดิ์  มั่นการ)                       (นายบรรพต  ก าไลแก้ว) 
         หัวหน้าส านักปลัด             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 



ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประจ้าเดือน ธันวาคม  2564)  
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  อ้าเออบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน  ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 6  
3 งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 3  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน   
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 4  
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร 2  
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 1  

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 84  
11 ท ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 37  
12 ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย   
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย 19  
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร   
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองสิ่งปลูกสร้ำง 2  
19 กำรด ำเนินกำรตำมพ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 8  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้ยืมเงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 2  
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 168  

 
 
 
                พันจ่าเอก   
       (นางเอ้ือจิตต์  ภู่เงิน)      (วีระศักดิ์  มั่นการ)                       (นายบรรพต  ก าไลแก้ว) 
         หัวหน้าส านักปลัด             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 



ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประจ้าเดือน มกราคม 2565)  
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  อ้าเออบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน  ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย   
3 งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 1  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน   
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 2  
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร   
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 3  

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 61  
11 ท ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 40  
12 ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย 3  
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร   
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองสิ่งปลูกสร้ำง 1  
19 กำรด ำเนินกำรตำมพ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 1  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้ยืมเงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 1  
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 113  

 
 
 
                พันจ่าเอก   
       (นางเอ้ือจิตต์  ภู่เงิน)      (วีระศักดิ์  มั่นการ)                       (นายบรรพต  ก าไลแก้ว) 
         หัวหน้าส านักปลัด             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประจ้าเดือน กุมอาพันธ์ 2565)  
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  อ้าเออบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน  ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 4  
3 งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 1  
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์   
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน   
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 1  
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร   
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 1  

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 48  
11 ท ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 23  
12 ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย 2  
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร 2  
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองสิ่งปลูกสร้ำง   
19 กำรด ำเนินกำรตำมพ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 2  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้ยืมเงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต 84  
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ   

 
 
                พันจ่าเอก   
       (นางเอ้ือจิตต์  ภู่เงิน)      (วีระศักดิ์  มั่นการ)                       (นายบรรพต  ก าไลแก้ว) 
         หัวหน้าส านักปลัด             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 



ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ประจ้าเดือน มีนาคม  2565)  
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  อ้าเออบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี 

 
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน(ราย) หมายเหตุ 

1 สนับสนุนน  ำอุปโภคบริโภค   
2 ช่วยเหลือสำธำรณภัย 6  
3 งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำรตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540   
4 กำรร้องเรียนร้องทุกข์ 1  
5 ศูนย์ช่วยเหลือประชำชน 1  
6 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ   
7 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้พิกำร   
8 กำรขอขึ นทะเบียนเพ่ือขอรับเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
9 กำรลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี ยงดูเด็กแรกเกิด 1  

10 ผู้มำติดต่อขอรับเช็ค 33  
11 ท ำสัญญำซื อ สัญญำจ้ำง 27  
12 ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง   
13 ภำษีป้ำย   
14 จดทะเบียนพำณิชย์   
15 ขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำย   
16 กำรขออนุญำตก่อสร้ำง/ดัดแปลง/ต่อเติมอำคำร 1  
17 กำรขออนุญำตรื อถอนอำคำร   
18 กำรรับรองสิ่งปลูกสร้ำง   
19 กำรด ำเนินกำรตำมพ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน   
20 กำรด ำเนินกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 2  
21 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ   
22 กำรให้กู้ยืมเงินกองทุนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน   
23 กำรรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ำเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   
24 กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ต   
25 กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 72  

 
 
 
                พันจ่าเอก   
       (นางเอ้ือจิตต์  ภู่เงิน)      (วีระศักดิ์  มั่นการ)                       (นายบรรพต  ก าไลแก้ว) 
         หัวหน้าส านักปลัด             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 


