
ผลการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจรายป 
ของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหนจณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
---------------------------------------------------------------- 

๑. ภารกิจท่ีมีการตราเปนเทศบัญญัติบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร 
 

ท่ี เทศบัญญัติ ปท่ีบังคับใช ปท่ีทบทวน
ภารกจิ 

ผลการทบทวนภารกจิ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การตดิตั้งบอดักไขมันบําบัดนํ้า
เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๐ 

2550 2561 คงไว ยังไมแกไขปรับปรุง กองชาง  

2. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรอืทาง
สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๐ 

2550 2561 คงไว ยังไมแกไขปรับปรุง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

3. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี 
พ.ศ.๒๕๕๐ 

2550 2561 คงไว ยังไมแกไขปรับปรุง กองคลัง  

4. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง ระเบียบขอบังคับวาดวยศนูย
พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๕๐ 

2550 2561 คงไว ยังไมแกไขปรับปรุง กองการศึกษาฯ   

5. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๐ 

2550 2561 คงไว ยังไมแกไขปรับปรุง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

6. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย 

พ.ศ.๒๕๕๒  

2552 2561 คงไว ยังไมแกไขปรับปรุง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

7. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่องสสุานและฌาปนสถาน พ.ศ.

๒๕๕๔ 

2554 2561 คงไว ยังไมแกไขปรับปรุง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

8. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๖ 2556 2561 คงไว ยังไมแกไขปรับปรุง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

9. เทศบัญญตัิเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการหรือการคาท่ี

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 

2556 2561 คงไว ยังไมแกไขปรับปรุง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
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2. ภารกิจท่ีมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละงานและประกาศใหประชาชนทราบ  

ท่ี กระบวนงานบริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม ผลการทบทวนภารกจิ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. การแจงเกิด 5  นาที/ราย 5  นาที/ราย งานทะเบียนทองถ่ิน  

เทศบาลตาํบลบานเพชร 
ไมเปลี่ยนแปลง 

2. การแจงตาย 5  นาที/ราย 5  นาที/ราย งานทะเบียนทองถ่ิน  
เทศบาลตาํบลบานเพชร 

ไมเปลี่ยนแปลง 

3. การกําหนดบานเลขท่ี 5  นาที/ราย 
(ไมรวมเวลานัดตรวจสภาพบาน) 

5  นาที/ราย 
(ไมรวมเวลานัดตรวจสภาพบาน) 

งานทะเบียนทองถ่ิน  
เทศบาลตาํบลบานเพชร 

ไมเปลี่ยนแปลง 

4. การแจงยายท่ีอยู 10  นาที/ราย 10  นาที/ราย งานทะเบียนทองถ่ิน  
เทศบาลตาํบลบานเพชร 

ไมเปลี่ยนแปลง 

5. การแจงยายปลายทาง 5 นาทีตอราย 
(ไมรวมเวลาติดตอสื่อสารระหวาง

สํานักทะเบียน) 

5 นาทีตอราย 
(ไมรวมเวลาติดตอสื่อสารระหวาง

สํานักทะเบียน) 

งานทะเบียนทองถ่ิน  
เทศบาลตาํบลบานเพชร 

ไมเปลี่ยนแปลง 

6. การชวยเหลือ บรรเทาสาธารณภยั 1 วันทําการ 1 วันทําการ งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ไมเปลี่ยนแปลง 

7. การขอรับการสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค 1 วันทําการ 1 วันทําการ งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ไมเปลี่ยนแปลง 

8. จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี     
(1) กรณีชําระตามปกต ิ 3  นาที / ราย 3  นาที / ราย กองคลัง ไมเปลี่ยนแปลง 
(2) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจาของ

ท่ีดิน 
5  นาที / ราย 5  นาที / ราย กองคลัง ไมเปลี่ยนแปลง 

(3) กรณีมีการประเมินใหม 10  นาที / ราย 10  นาที / ราย กองคลัง ไมเปลี่ยนแปลง 
9. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน     

(1) กรณีชําระตามปกต ิ 5  นาที / ราย 5  นาที / ราย กองคลัง ไมเปลี่ยนแปลง 
(2) กรณีแจงใหม 5  นาที / ราย 

(ไมรวมออกตรวจสอบโรงเรือน) 
ออกตรวจสอบฯ ภายใน 1 วันทําการ 

5  นาที / ราย 
(ไมรวมออกตรวจสอบโรงเรือน) 
ออกตรวจสอบฯ ภายใน 1 วันทําการ 

กองคลัง ไมเปลี่ยนแปลง 
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ท่ี กระบวนงานบริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม ผลการทบทวนภารกจิ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 
      

10. จัดเก็บภาษีปาย     
 (1) เอกสารครบถวน 5  นาที / ราย 5  นาที / ราย กองคลัง ไมเปลี่ยนแปลง 
 (2) เอกสารไมชัดเจนครบถวน 5  นาที / ราย 

(ไมรวมออกตรวจสอบ) 
ออกตรวจสอบฯ ภายใน 3 วันทํา
การ 

5  นาที / ราย 
(ไมรวมออกตรวจสอบ) 
ออกตรวจสอบฯ ภายใน 3 วัน
ทําการ 

กองคลัง ไมเปลี่ยนแปลง 

 (3) ปายใหม ภายใน 5 วันทําการ ภายใน 5 วันทําการ กองคลัง ไมเปลี่ยนแปลง 
11. การชําระคาธรรมเนียมตางๆ 5  นาที / ราย 5  นาที / ราย กองคลัง ไมเปลี่ยนแปลง 
12. ขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง ตอเติม 

เคลื่อนยายอาคาร 
5 วันทําการ 
 (กรณีอาคารควบคุม 10 วันทํา
การ) 

5 วันทําการ 
 (กรณีอาคารควบคุม 10 วันทํา
การ) 

กองชาง ไมเปลี่ยนแปลง 

13. ขอรับหนังสือรับรองอาคาร กรณนํีาไปใช
ประกอบการโอนกรรมสิทธ์ิ 

10 นาที / ราย 10 นาที / ราย กองชาง ไมเปลี่ยนแปลง 

14. ขออนุญาตขุดเจาะถนนเพ่ือวางทอประปาผานถนน 10 นาที / ราย 10 นาที / ราย กองชาง ไมเปลี่ยนแปลง 
15. ขอใหตรวจสอบการรุกล้ําแนวเขตและขอพิพาท 1 วันทําการ / ราย 1 วันทําการ / ราย กองชาง ไมเปลี่ยนแปลง 
16. การเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีโรงงานหรือแหลงขนาด

ใหญ 
5  วันทําการ 5  วันทําการ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
ไมเปลี่ยนแปลง 

17. การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     
 (1) การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 
5 นาที / ราย 
ออกตรวจสอบภายใน 5 วันทํา
การ 

5 นาที / ราย 
ออกตรวจสอบภายใน 5 วันทํา
การ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ไมเปลี่ยนแปลง 

(2) การขอตอใบอนุญาต ประกอบกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

10  นาที / ราย 10 นาที / ราย กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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ท่ี กระบวนงานบริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม ผลการทบทวนภารกจิ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 
18. การประกอบกิจการสะสมอาหารและสถานท่ี

จําหนายอาหาร 
    

(1) การขออนุญาตประกอบกิจการสะสม
อาหารและสถานท่ีจําหนายอาหาร 

5 วันทําการ 5 วันทําการ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ไมเปลี่ยนแปลง 

(2) การขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการสะสม
อาหารและสถานท่ีจําหนายอาหาร 

15 นาที / ราย 
 

15 นาที / ราย 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ไมเปลี่ยนแปลง 

19. การจัดตั้งตลาด     
(1) การขออนุญาตจดัตั้งตลาด 5 วันทําการ 5 วันทําการ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
ไมเปลี่ยนแปลง 

(2) การขอตอใบอนุญาตจดัตั้งตลาด 10 นาที / ราย 
 

10 นาที / ราย 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ไมเปลี่ยนแปลง 

20. การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ     
(1) การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง

สาธารณะ 
5 วันทําการ 5 วันทําการ กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 
ไมเปลี่ยนแปลง 

(2) การขอตอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ี
หรือทางสาธารณะ 

10 นาที / ราย 
 

10 นาที / ราย 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ไมเปลี่ยนแปลง 

21. งานควบคุมแมลงและพาหะปองกันโรค 3 วันทําการ 3 วันทําการ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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3. ภารกิจท่ีมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละงานและประกาศใหประชาชนทราบ (กําหนดข้ึนใหมในป ๒๕๖๒) 

ท่ี กระบวนงานบริการ เวลาปฏิบัติงานเดิม ผลการทบทวนภารกจิ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 
22. การบริการขอมูลขาวสาร 3  นาที/ราย 3  นาที/ราย งานนิติการสํานักปลัด รออนุมัติจากผูมีอํานาจ

แลวนัดมารับขอมูล
ขาวสารภายหลัง 

23. การขอหนังสือรับรอง 10  นาที/ราย 10  นาที/ราย งานการเจาหนาท่ี สาํนักปลดั เสนอนายกเทศมนตรลีง
นามแลวนัดมารับหนังสือ
รับรองภายหลัง 

24. การรับแจงเรื่องราวรองเรยีนรองทุกข แจงใหผูรองทราบภายใน 15 วัน แจงใหผูรองทราบภายใน 15 วัน งานนิติการสํานักปลัด 
 

 

25. การชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 1 วันทําการ 1 วันทําการ งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

ออกประเมินความเสียหาย
ภายใน 1 วันทําการ 

26. รับแจงไฟฟาสาธารณะชํารดุ 
 

1 วัน / ราย 1 วัน / ราย กองชาง  

 
 
 

(ลงช่ือ) .......................................... ผูเสนอแผน       (ลงช่ือ) ................................................ ผูตรวจสอบ/เห็นชอบ            
         (นายกิตติศักดิ์   เกิดนอก)           (นายประดิษฐ  ศรีจันทร)      
       รองปลัดเทศบาลตําบลบานเพชร                    ปลัดเทศบาลตําบลบานเพชร                               

 
 

            (ลงช่ือ) ...................................................... ผูอนุมตัิ 
          (นายกิตติพงศ  ธรรมโสภารัตน) 
         นายกเทศมนตรีตําบลบานเพชร 

 
 

 


