
บทสรุปความพึงพอใจ 
โครงการออกหน่วยบริการและรับช าระภาษีเคลื่อนที่ ประจ าปี 2562 

 
        จากการส ารวจประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ      
จ านวน 100 ตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์ผลโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถามด้วยสถิติที่ได้จากการ
วิเคราะห์ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการและคะแนนที่ได้รับ จากการประเมินผลการ ให้บริการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ เกี่ยวกับ โครงการออกหน่วยบริการและรับช าระภาษีเคลื่อนที่ ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชน 

 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการ 
 จากผลการสุ่มตัวอย่างทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน 
 
 ด้านคุณสมบัติท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ  ส่วนใหญ่เป็นหญิง  ร้อยละ 59 และ  ชาย  ร้อยละ 41 
 
อายุ  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 51  รองลงมาอายุ 60ปีขึ้นไป ร้อยละ 27  และน้อยที่สุด

อายุ  20-30 ปี  ร้อยละ 1     
  
ประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ทราบการประชาสัมพันธ์จาก จาก อบต.หัวเรือ และการาประชาสัมพันธ์จากหอ

กระจายเสียงหมู่บ้าน (การรับทราบประชาสัมพันธ์ 1 คนสามารถรับทราบประชาสัมพันธ์ได้จากสื่อหลายทาง) 
  

  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
 1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
    1.1 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี   คิดเป็น ร้อยละ 63 
 1.2 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีให้บริการ(เรียงล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคกัน) ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  64 
 1.3 การบริการด้วยความรวดเร็วกระตือรือร้น ระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับดี  คิดเป็น               
ร้อยละ 68 
 1.4 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการ ระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 60 
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2. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 

             2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 60   
    2.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 63 
 2.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 59 
  2.3  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า 
ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66 
 
       3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ  
ดี คิดเป็น  ร้อยละ 63  
 3.2 ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี เป็นร้อยละ 67 
 
 จากการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินการ“โครงการออกหน่วยบริการและรับ
ช าระภาษีเคลื่อนที่ ประจ าปี 2562” องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ในภาพรวม อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ยรวม
ทั้งหมด อยู่ในระดับดี  สามารถอธิบายความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
ส าหรับงานบริการที่ท าการส ารวจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ได้ดังนี้ 
 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดี เป็นข้อ
บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่า มีความชัดเจนในการการชี้แจง แนะน าให้แก่ประชาชนได้ดี ท าให้ประชาชนได้รับการบริการ
ด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและได้รับการบริการในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 2) ความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ การใหบ้ริการค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี เป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่องานที่ให้บริการ มีความสุภาพ ของ
เจ้าหน้าที่ต่อประชาชนผู้ให้บริการ และไม่เลือกการปฏิบัติงานต่อผู้มาใช้บริการ  และมคีวามกระตือรือร้นในการ
ให้บริการประชาชน 
 3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดี เป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงให้
เห็นว่าการจัดเตรียมบริเวณต้อนรับผู้ที่เข้ามารับบริการมีการอ านวยความสะดวกในสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ อาทิเช่น 
แจกคู่มือและเอกสารให้ความรู้ มีการบริการน้ าดื่ม มีห้องน้ าสะอาด มีที่นั่งพัก หรือนั่งรอรับบริการ เป็นต้น 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้เข้ารับบริการ ในกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม มีดังนี้ 

1. การเก็บขยะแนะน าให้มาเก็บบ่อยครั้งขึ้น 
2. การกระจายเสียงบางทีไม่ได้ยินชัดเจน  
3. เรื่องการเก็บขยะควรเก็บให้บ่อยขึ้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะปกติ เก็บ 2สัปดาห์เก็บ 1 ครั้ง 
4. มาเก็บขยะไม่ตรงตามเวลาบางครั้ง 2 อาทิตย์ มาบ้างไม่มาบ้าง 
5. ให้เก็บขยะให้ด้วยมันเยอะไฟรายทาง(ไปส่องสว่างตามรายทาง)ด้วยไม่ติดนานแล้ว ซอย3 
6. ตรงต่อเวลาดีมาก 
7. อยากให้จัดเก็บขยะทุกๆ 1 สัปดาห์คงจะดี ม.6 
8. ให้เก็บขยะให้ดีหน่อยครับ 

 
 ซึ่งจากผลสรุปที่ได้ดังกล่าวคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องน าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจการ
ให้บริการในแต่ละด้านมาเป็นข้อพิจารณาอีกครั้งว่าส่วนใดและเรื่องใดเป็นข้อบกพร่องที่จะต้องพัฒนาในการก้าวไปสู่
การบริการที่จะยกระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เข้ามารับบริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 1    สถานท่ี ณ วัดบ้านหัวเรือ 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  56 คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 58 1,863.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12 5,125.- 
ภาษีป้าย 6 1,400.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 47 5,880.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 6 600.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 14,868.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 2    สถานท่ี ณ ศาลากลางบ้านหนองมุก 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  93 คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 58 2,776.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 23 5,945.- 
ภาษีป้าย 7 2,112.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 85 10,920.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 5 500.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 22,253.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 3    สถานท่ี ณ ตลาดสดหัวเรือหมู่ท่ี3 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  37 คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 37 1,100.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 12,363.- 
ภาษีป้าย 2 400.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 35 4,200.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 13 1,700.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 19,763.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 4    สถานท่ี ณ ศาลากลางบ้านหนองจอก 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว 61คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 79 1,571.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12 9,322.- 
ภาษีป้าย 6 1,800.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 43 5,280.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 6 650.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 18,623.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 5    สถานท่ี ณ ศาลาวัดบ้านหนองยาง 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  64 คิว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 117 3,229.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15 48,582.- 
ภาษีป้าย 5 9,656.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 62 8,040.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 8 900.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 70,407.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 6    สถานท่ี ณ ศาลาวัดบ้านหนองเม็ก 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  75 คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 87 1,676.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 3,111.- 
ภาษีป้าย 5 1,280.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 66 8,040.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 7 750.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 14,857.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 7   สถานท่ี ณ ศาลาวัดบ้านส าราญ 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  71 คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 110 2,172.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 10,951.- 
ภาษีป้าย 6 2,328.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 48 5,880.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 8 800.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 22,131.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 8   สถานท่ี ณ ศาลาวัดบ้านหนองจ านัก 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  40 คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 35 603.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12 6,512.- 
ภาษีป้าย 2 600.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 26 3,120.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 6 850.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 11,685.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 9   สถานท่ี ณ ศาลาวัดบ้านค้อ 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว 32 คิว 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 35 1,349.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15 6,658.- 
ภาษีป้าย 8 3,520.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 10 1,680.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 6 800.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 13,917.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 10   สถานท่ี ณ ศาลากลางบ้านอ้น 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  40 คิว 

หมายเหตุ –เนื่องจากหมู่ท่ี9 บ้านค้อ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะฯ (จัดเก็บขยะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 61 1,640.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 9 5,085.- 
ภาษีป้าย 2 400.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย - 0.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 5 600.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 7,725.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 11   สถานท่ี ณ ศาลากลางบ้านหัวเรือ 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  35 คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 50 1,336.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 11,846.- 
ภาษีป้าย 4 2,280.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 28 3,360.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 4 450.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 19,272.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 12   สถานท่ี ณ ศาลากลางบ้านหนองก่าน 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  68 คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 66 933.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 7,139.- 
ภาษีป้าย 6 4,272.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 42 5,160.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 4 450.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 17,954.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 13   สถานท่ี ณ ศาลาวัดบ้านทุ่งหนองพอก 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  50  คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 59 1,273.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5 6,540.- 
ภาษีป้าย 1 200.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 36 4,320.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 2 150.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 12,483.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 14   สถานท่ี ณ ศาลาวัดบ้านหนองจิก 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว 57 คิว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 69 1,838.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 12 7,227.- 
ภาษีป้าย 2 400.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 29 3,480.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 6 500.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 13,445.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

หมู่ท่ี 15   สถานท่ี ณ ศาลาวัดบ้านทุ่งขามเหนือ 
 

จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว 66 คิว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 115 2,260.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 4,063.- 
ภาษีป้าย 3 800.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 53 6,960.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 5 700.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 14,783.- 



รายงานผลการจัดเก็บภาษี  
 โครงการ “ออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ2562”  

โดย งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
ระหว่างวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 – วันท่ี 1 มีนาคม 2562 
หมู่ท่ี 16   สถานท่ี ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

 
จ านวนผู้มารับบริการตามบัตรคิว  32 คิว 

หมายเหตุ –เนื่องจากหมู่ท่ี 16 บ้านหัวเรือทอง ไม่ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะฯ (จัดเก็บขยะ) แต่มีผู้มาช าระ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จากหมู่บ้านอ่ืน 
 

ประเภทภาษี 
จ านวนที่จัดเก็บได้ 

จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 
ภาษีบ ารุงท้องท่ี 26 554.- 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 7 6,668.- 
ภาษีป้าย 4 3,120.- 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 6* 720.- 
ค่าธรรมเนียมสะสมอาหารฯ 2 200.- 

รวม เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 11,262.- 


