
 

 
 

รายงานเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรี 
ประจำเดือน มกราคม 2563  

เทศบาลเมืองลพบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
 

กองคลัง 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน     2   ราย 
ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน     -    ราย 
ภาษีป้าย จำนวน   198  ราย 

 

กองประปา 
การขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน     6      ราย 
การชำระค่าบริการ จำนวน   5,271  ราย 
ขอเปลี่ยนชื่อการใช้น้ำประปา จำนวน     1      ราย 

 

งานทะเบียน ฯ 
ผู้มาขอทำบัตรประชาชนในเขตและนอกเขต จำนวน   684   ราย 
แจ้งเกิด จำนวน     -     ราย 

แจ้งตาย จำนวน     6    ราย 

ย้ายเข้า จำนวน    64    ราย 

ย้ายออก จำนวน   108   ราย 
 

กองสวัสดิการและสังคม 
ติดต่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , พิการ , เอดส์ จำนวน      18   ราย 
คำร้องแจ้งไฟฟ้าดับ , ซ่อมแซมถนน – ผ่าท่อ ตัดต้นไม้  จำนวน      27   ราย 

 



กองช่าง 
ใบคำร้องไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน      4    ราย 

ใบออกตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน      8    ครั้ง 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จำนวน      -     ราย 

ใบคำร้องตรวจซ่อมฝาท่อระบายน้ำ จำนวน      10   ราย 

ใบคำร้องตัดต้นไม้ จำนวน      4     ราย 

ใบคำร้องตรวจซ่อมถนนและทางเท้า จำนวน      6     ราย 
 

กองสาธารณะสุข 

งานรักษาพยาบาล 
งานสิทธิบัตร ได้แก่ ลงทะเบียน , เช็คสิทธิบัตร , 
ต่อสิทธิบัตร 

จำนวน   1,323  ราย 

ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น , โรคเรื้อรัง จำนวน   122    ราย 

ตรวจคัดกรอง โรคเรื้อรังและโรคทั่วไป จำนวน   132    ราย 

ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการ จำนวน    254   ราย 

เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและติดตามผลใน
ผู้ป่วยเรื้อรัง 

จำนวน     84    ราย 

ให้บริการฉีดยา , ทำแผล , ให้คำแนะนำส่งต่อผู้ป่วย จำนวน     53    ราย 

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน จำนวน      6     ราย 

โครงการต่าง ๆ / ออกหน่วยในพื้นที่ต่าง ๆ 
- ออกหน่วยคัดกรองแจกเบี้ยผู้สูงอายุ 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

จำนวน       1    ราย 
จำนวน     1,525  

สนับสนุนด้านวิชาการ เป็นวิทยากรแก่ อสม ,
หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป 
- ให้ความรู้ประชุม อสม. ประจำเดือน 

 
 
จำนวน      1     ครั้ง 
 

 
 
 
  



ทันตกรรมในสำนักงาน 
ขัดฟัน จำนวน     10    ครั้ง 
เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน     10    ครั้ง 
เคลือบหลุมร่องฟัน จำนวน    2/4    ครั้ง/ซี ่
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน จำนวน   14/20  ครั้ง/ซี่ 
ขูดหินปูน จำนวน     10     ราย 

เกลารากฟัน จำนวน      -     ครั้ง 
ถอนฟันน้ำนม จำนวน      -     ครั้ง/ซี ่
ถอนฟันแท้ จำนวน    7/8   ครั้ง/ซี ่
เอกซเรย์ฟัน จำนวน     4     ฟิมล์ 
รักษาด้วยยา จำนวน      -     ราย 
ให้ทันตสุขศึกษาข้างเก้าอ้ี จำนวน     31    ราย 

 

สิทธิการรักษาของจำนวนผู้มารับบริการ 
UC ในเขต จำนวน     14    ราย 

UC นอกเขต จำนวน      3     ราย 

เบิกได้ จำนวน     13    ราย 

ประกันสังคม จำนวน      1     ราย 

อ่ืน ๆ (สิทธิ์ว่าง) จำนวน      -     ราย 
 

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ 
ติดตามความครอบคลุมการรับวัคซีนเด็ก 1-5 ปี จำนวน     59    ราย 

บริการฉีดวัคซีนขั้นเสริมในเด็กนักเรียนชั้นป.1และป.6 จำนวน     620  ราย 

บริการฉีดวัคซีนเสริม HPV นักเรียนหญิง ป.5 จำนวน     253  ราย 

รณรงค์ให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม เด็ก 1-12 ปี จำนวน      50   ราย 

รณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในผู้ใหญ่ จำนวน       54  ราย 
 

 

 



งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป / สอบสวนควบคุมโรคเฉพาะราย 
โรคไข้เลือดออก จำนวน     10    ราย 

โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน     27    ราย 

โรคมือเท้าปาก จำนวน      3     ราย 

โรคสุกใส จำนวน      1     ราย 

โรคตาแดง จำนวน      1    ราย 

โรคอุจจาระร่วง จำนวน     137  ราย 
โรคไวรัสตับอักเสบบี จำนวน       -    ราย 
อาหารเป็นพิษ จำนวน      6    ราย 
วัณโรค จำนวน      3    ราย 
ไข้ไม่พบสาเหตุ จำนวน     57   ราย 
ปอดอักเสบ จำนวน     12   ราย 

 

งานบริการให้การปรึกษาด้านทักษะชีวิต ป้องกันเอดส์ / เพศสัมพันธ์ (ศูนย์เครื่อข่ายเมตตามหาอ่อนโยน) 
ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน      -     ราย 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ  จำนวน      5    ราย 

หนองใน จำนวน      -     ราย 

หนองในเทียม จำนวน      -     ราย 

แผลริมอ่อน จำนวน      -     ราย 

ซิฟิลิส จำนวน      -     ราย 
เริมที่อวัยวะเพศ จำนวน      -     ราย 
เฝ้าระวังติดต่อในโรงเรียน จำนวน      -     ราย 
รณรงค์คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง จำนวน     54    ราย 
สนับสนุนบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน      -     ราย 
สอบสวนควบคุมโรคติดต่ออ่ืน ๆ นอกพ้ืนที่เข้ามาอยู่
ในโรงเรียน / ที่ทำงาน 

จำนวน     10    ราย 

สอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออกนอกพ้ืนที่ศึกษาอยู่
โรงเรียน / ที่ทำงาน 

จำนวน      3     ราย 

 


