
Q แผนการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจรายป 
ของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  

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

 
๑. ภารกิจท่ีมีการตราเปนเทศบัญญัติบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร 

                การพิจารณาทบทวนเทศบัญญัติ  เปนกรณีท่ีเห็นวาเทศบัญญัติฉบับใดของเทศบาลตําบลบานเพชร ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือไม
เอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจการ หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหคณะทํางานพิจารณา วิเคราะห แลวเสนอผลการพิจารณาใหนายเทศมนตรี
ตําบลบานเพชร ทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกตามวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของนั้น ท้ังนี้ใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยในปจจุบัน เทศบาลตําบลบานเพชร มีการตราเทศบัญญัติบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลบานเพชร จํานวน ๙ ฉบับ (ไมรวมเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปท่ีเทศบาลตองตราเปนประจําทุกป)  ดังนี้ 
 

ท่ี เทศบัญญัติ ปท่ีบังคับใช แผนการทบทวน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การติดตั้ง

บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๐ 
2550 2554 2558 2562 กองชาง  

2. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การ
จําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๐ 

2550 2554 2558 2562 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

3. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การ
ลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๕๐ 

2550 2554 2558 2562 กองคลัง  

4. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๕๐ 

2550 2554 2558 2562 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

5. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง สถานท่ี
จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๐ 

2550 2554 2558 2562 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

6. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การจัดการ
สิง่ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๒  

2552 2556 2560 2564 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

 

.../ (-2-) 
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ท่ี เทศบัญญัติ ปท่ีบังคับใช แผนการทบทวน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 
7. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่องสุสาน

และฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
2554 2558 2562 2566 กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

 

8. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง ตลาด 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

2556 2560 2564 2568 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

9. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเพชร เรื่อง การ
ควบคุมกิจการหรือการคาท่ีอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ 

2556 2560 2564 2568 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
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2. ภารกิจท่ีมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละงานและประกาศใหประชาชนทราบ  

ท่ี กระบวนงาน
บริการ 

ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา
การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

1 การแจงเกิด 1. ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน 
2. ตรวจสอบหลักฐานและดาํเนินการ 
3. ออกใบสูติบัตร 

1.สําเนาทะเบียนบาน 
2. บัตรประจาํตัวประชาชน 
3. หนังสือรับรองการเกิด 
 

5  นาที/ราย    งานทะเบียนทองถ่ิน 
เทศบาลตาํบล 

บานเพชร 

 ผลการทบทวน >> 
 

       

2 การแจงตาย 1. ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน 
2. ตรวจสอบหลักฐานและดาํเนินการ 
3. ออกใบมรณบัตร 

1.สําเนาทะเบียนบาน 
2. บัตรประจาํตัวประชาชน 
3. หนังสือรับรองการตาย 
 

5  นาที/ราย    งานทะเบียนทองถ่ิน 
เทศบาลตาํบล 

บานเพชร 

 ผลการทบทวน >> 
 

       

3 การกําหนดบานเลขท่ี 1. ยื่นคํารองพรอมหลักฐาน 
2. ตรวจสอบ 
3. อนุมัติและกําหนดบานเลขท่ี 
4. จัดทําทะเบียนบานพรอมสําเนา

ทะเบียนบาน 

1. ใบอนุญาตกอสราง 
2.สําเนาทะเบียนบาน 
3. บัตรประจาํตัวประชาชน 
4. สําเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
 

5  นาที/ราย 
(ไมรวมเวลานัด
ตรวจสภาพ
บาน) 

 

   งานทะเบียนทองถ่ิน 
เทศบาลตาํบล 

บานเพชร 

 ผลการทบทวน >> 
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ท่ี กระบวนงาน
บริการ 

ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา
การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

4 การแจงยายท่ีอยู 1. ยื่นคํารองพรอมเอกฐาน 
2. ตรวจสอบ 
3. กรอกแบบพิมพใบแจงยาย/กรอก

รายการในทะเบียนบานและสําเนา
ทะเบียนบาน 

4. นายทะเบียนลงนาม 

1.สําเนาทะเบียนบาน 
2. บัตรประจาํตัวประชาชนผูแจง 
3. หนังสือมอบหมายจากเจาบาน 
(ถามี)กรณีเจาบานไมสามารถแจงได 
4. ใบแจงยายออก (กรณียายเขา) 
 

10  นาที/ราย    งานทะเบียนทองถ่ิน 
เทศบาลตาํบล 

บานเพชร 

 ผลการทบทวน >>        
5 การแจงยาย

ปลายทาง 
1. ยื่นคํารอง 
2. ตรวจสอบ 
3. เพ่ิมช่ือในทะเบียนบานและสําเนา

ทะเบียนบาน 
4. นายทะเบียนสงใบแจงยายไปยัง

สํานักทะเบียนท่ีผูแจงมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบาน 

1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. บัตรประจําตัวประชาชน 

   ของเจาบาน 
3. บัตรประจําตัวประชาชน 

   ของผูแจง 
 

5 นาทีตอราย 
(ไมรวมเวลา
ติดตอสื่อสาร
ระหวางสํานัก

ทะเบียน) 

   งานทะเบียนทองถ่ิน 
เทศบาลตาํบล 

บานเพชร 

 ผลการทบทวน >>        
6. การชวยเหลือ 

บรรเทาสาธารณภยั 
1.  แจงขอมูล 
2.  ดําเนินการ หรือประสานงานท่ี 
    หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3.  ออกประเมิน 
4.  ใหความชวยเหลือ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. แบบประเมิน (จนท.เปนผูกรอก) 
 

1 วันทําการ    งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 ผลการทบทวน >>        
7. การขอรับการ

สนับสนุนนํ้า 
อุปโภคบรโิภค 

1.  ยื่นเอกสาร/แจงทางโทรศัพท 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3.  ดําเนินการ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. คํารอง 
 

1 วันทําการ    งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 ผลการทบทวน >>        
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ท่ี กระบวนงาน
บริการ 

ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา
การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

8. จัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี       

 (1) กรณีชําระ
ตามปกต ิ

1. ยื่นเอกสาร 
2. ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงการใช
ประโยชนในท่ีดิน 
3.ออกใบเสรจ็รับเงิน 

1. ใบเสร็จรับเงินของปท่ีผานมา 
 

3  นาที / ราย    กองคลัง 

ผลการทบทวน >>        
(2) กรณีมีการ

เปลี่ยนแปลง
เจาของท่ีดิน 

1. ยื่นคํารอง 
2. ตรวจสอบ 
3.ออกใบเสรจ็รับเงิน 

1. ใบเสร็จรับเงินของปท่ีผานมา 
2. เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
3. บัตรประจาํตัวประชาชน 

5  นาที / ราย    กองคลัง 

ผลการทบทวน >>        
(3) กรณีมีการ

ประเมินใหม 
 

1.ยื่นแบบประเมินภาษี 
2. ตรวจสอบ 
3. ประเมินคาภาษี 
4. ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3.สําเนาเอกสารสิทธ์ิ 
4. สําเนาหนังสือการเปลีย่นแปลง 
    เจาของท่ีดิน 

10  นาที / ราย    กองคลัง 

 ผลการทบทวน >>        
9. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       
 (1) กรณีชําระ

ตามปกต ิ
1.ยื่นแบบประเมินภาษี 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ออกใบแจงรายการประเมิน 
4. ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนพาณิชย 
4. แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณ ี
ไมสามารถมาตดิตอดวยตนเอง) 
6. สําเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 

5  นาที / ราย    กองคลัง 

 ผลการทบทวน >>        
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ท่ี กระบวนงาน
บริการ 

ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา
การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

9. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน       

 (2)  กรณีแจงใหม 1.ยื่นแบบประเมินภาษี 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ออกใบรับพรอมแจง 
    นัดตรวจสอบ 
4. ตรวจสอบโรงเรือนและท่ีดิน 
5. ออกใบแจงรายการประเมิน 
6. ออกใบเสร็จรับเงิน 

1. สําเนาทะเบียนบาน 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนพาณิชย 
4. แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณไีม
สามารถมาตดิตอดวยตนเอง) 
6. สําเนาเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 

5  นาที / ราย 
(ไมรวมออก
ตรวจสอบ
โรงเรือน) 

ออกตรวจสอบฯ 
ภายใน 1 วันทํา

การ 

   กองคลัง 

 
 
 
 

ผลการทบทวน >>        

10. จัดเก็บภาษีปาย       
 (1) ปายเดมิ       

   - เอกสารครบถวน 1. ยื่นแบบประเมินภาษี 
2. ตรวจสอบ 
3. ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

1. ใบเสร็จรับเงินของปท่ีผานมา 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. ทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือ 
    รับรองการจดทะเบียน 
4. แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณ ี
    ไมสามารถมาตดิตอดวยตนเอง) 

5  นาที / ราย    กองคลัง 

ผลการทบทวน >> 
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ท่ี กระบวนงาน
บริการ 

ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

9. จัดเก็บภาษีปาย       

 (2) ปายใหม 1. ยื่นแบบประเมินภาษี 
2. ตรวจสอบ 
3. ขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเตมิ 
4. ออกสาํรวจตรวจสอบปาย 
5. คํานวณคาภาษีแจงใหผูยื่น 
    เสียภาษีทราบ 
6. ออกใบเสร็จรับเงิน 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. ทะเบียนพาณิชย หรือหนังสือรบัรองการ
จดทะเบียน 
4. แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณไีมสามารถมา
ติดตอดวยตนเอง) 

ภายใน 5 วันทําการ    กองคลัง 

  
ผลการทบทวน >> 
 

       

 
ท่ี กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ

ใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

10. จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  (เริ่มใชป 2563)       

 (3) ปายใหม 1. ยื่นแบบประเมินภาษี 
2. ตรวจสอบ 
3. ....................................................... 
4. ....................................................... 
5. คํานวณคาภาษีแจงใหผูยื่น 
    เสียภาษีทราบ 
6. ออกใบเสร็จรับเงิน 

1. ................................................................. 
2................................................................... 
3................................................................... 
4................................................................... 

ภายใน 5 วันทําการ    กองคลัง 

 ผลการทบทวน >>        

.../ (-8-) 



-8- 
 

ท่ี กระบวนงาน
บริการ 

ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา
การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

11. การชําระคาธรรมเนียมตางๆ      กองคลัง 

 การชําระ
คาธรรมเนียมตางๆ 

1. ยื่นคํารอง 
2. ออกใบเสร็จรับเงิน 

 

1. คํารอง 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5  นาที / ราย    

 ผลการทบทวน >>        

 
ท่ี กระบวนงาน

บริการ 
ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา

การ
ใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

12. ขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง ตอเติม
เคลื่อนยายอาคาร 

      

  1.ยื่นคํารองพรอมเอกสาร 
  หลักฐาน 
2. ตรวจสอบ 
3. อนุมัต ิ
4. ออกใบอนุญาต 
 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเปนนิติบุคคล) 
4. คํารองขออนุญาตกอสรางอาคาร 
5. แบบแปลนแผนผัง 
6. เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
7. กรณสีรางอาคารในท่ีดินของผูอ่ืน ตอง 

       7.1 มีหนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน 
       7.2 สําเนาเอกสารสิทธิใหเจาของท่ีดินรับรอง 
8. อาคารกอสรางเปนคอนกรีตทนไฟหรืออาคารเปนพิเศษตองมรีายการ
คํานวณประกอบ 
9. อาคารท่ีอยูในขายควบคมุตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม ตองมีหนังสือรับรอง
จากวิศวกรควบคุม 

5 วันทําการ 
 

 (กรณี
อาคาร
ควบคุม 10 
วันทําการ) 

 

   กองชาง 

 ผลการทบทวน >>        

.../ (-9-) 



-9- 
 

ท่ี กระบวนงาน
บริการ 

ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา
การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

13. ขอรับหนังสือรับรอง
อาคาร กรณีนําไปใช
ประกอบการโอน
กรรมสิทธ์ิ 
 

1.ยื่นคํารองพรอมเอกสาร 
   หลักฐาน 
2. ตรวจสอบ 
3. ออกหนังสือรับรอง 

1  .สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนา เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 

10 นาที / ราย    กองชาง 

  
ผลการทบทวน >> 
 

       

14. ขออนุญาตขุดเจาะ
ถนนเพ่ือวางทอ
ประปาผานถนน 

1.ยื่นคํารองพรอมเอกสาร
หลักฐาน 
2. ตรวจสอบ 
3. ออกใบอนุญาต 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
 

10 นาที / ราย    กองชาง 

  
ผลการทบทวน >> 
 

       

15. ขอใหตรวจสอบการ 
รุกล้ําแนวเขตและ 
ขอพิพาท 

1.ยื่นคํารองพรอมเอกสาร
หลักฐาน 
2. ตรวจสอบ 
(กรณีใชโทรศัพทแจงออก
ตรวจสอบไดเลย) 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีโทรศัพทแจงไม
ตองใชเอกสารประกอบ) 

1 วันทําการ / 
ราย 

   กองชาง 

  
ผลการทบทวน >> 
 

       

 
 

.../ (-10-) 



-10- 
 

ท่ี กระบวนงาน
บริการ 

ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา
การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 

16. การเก็บขยะมูลฝอย 
ในพ้ืนท่ีโรงงานหรือ
แหลงขนาดใหญ 
 

1. ยื่นคํารอง 
2. ตรวจสอบปรมิาณการ 
    ใหบริการ 
3. ประเภทแหลงกําเนิดขยะ 
4. ประเมินคาธรรมเนียม 
5. ขออนุมัติดําเนินการจดั 
    พนักงานเก็บขยะมูลฝอย 
    ตามเขตพ้ืนท่ี 

1. คํารอง 
2. แผนท่ีพอสังเขป 
 

5  วันทําการ    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 ผลการทบทวน >>        
 

ท่ี กระบวนงาน
บริการ 

ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา
การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

17. การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ       
 (1) การขออนุญาต

ประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

1. ยื่นคํารองพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ออกในอนุญาต 
 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. ทะเบียนพาณิชยหรือหนังสือรบัรองการจด 
    ทะเบียน 
4. แผนท่ีตั้งพอสังเขป 
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณไีมสามารถมาตอดวย 
    ตนเอง) 

5 นาที / ราย 
 
ออกตรวจสอบ

ภายใน 
5 วันทําการ 

   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

(2) การขอตอ
ใบอนุญาต ประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 

1. ยื่นคํารอง 
2. ตรวจสอบ 
3. ออกใบอนุญาต 

1. ใบอนุญาตของปท่ีผานมา 
 

10 นาที / ราย 
 

 

   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 ผลการทบทวน >>        
 

.../ (-11-) 



-11- 
 

ท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา
การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

18. การประกอบกิจการสะสมอาหารและสถานท่ีจาํหนายอาหาร       
 (1) การขออนุญาตประกอบ

กิจการสะสมอาหารและ
สถานท่ีจําหนายอาหาร 

1. ยื่นคํารอง 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารของสถานท่ีประกอบการ 
4. ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาตผูชวย

จําหนายอาหารและผูประกอบการ 
5. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งพอสังเขป 

5 วันทําการ    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 ผลการทบทวน >>        
 (2) การขอตอใบอนุญาต

ประกอบกิจการสะสมอาหาร
และสถานท่ีจาํหนายอาหาร 

1. ยื่นคํารอง 
2. ตรวจสอบ 
3. ออกใบอนุญาต 

1. ใบอนุญาตเดิม 
2. ใบรับรองแพทยขอผูไดรับอนุญาต 
 

15 นาที / ราย 
 

 

    

 ผลการทบทวน >>        
19. การจัดตั้งตลาด       
 (1) การขออนุญาตจดัตั้งตลาด 1. ยื่นคํารอง 

2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
4. แผนท่ีตั้งโดยสังเขป 
 

5 วันทําการ    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

ผลการทบทวน >>        
(2) การขอตอใบอนุญาตจดัตั้ง

ตลาด 
1. ยื่นคํารอง 
2. ตรวจสอบ 
3. ออกใบอนุญาต 
 

1. ใบอนุญาตเดิม 10 นาที / ราย 
 

 

   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 ผลการทบทวน >>        

.../ (-12-) 



-12- 

 
ท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลา

การใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

20. การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ       
 (1) การขออนุญาตจําหนาย

สินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

1. ยื่นคํารอง 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต 
 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบาน 
3. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
4. แผนท่ีตั้งโดยสังเขป 

5 วันทําการ    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 ผลการทบทวน >> 
 

       

 (2) การขอตอใบอนุญาต
จําหนายสินคาในท่ีหรือ
ทางสาธารณะ 

1. ยื่นคํารอง 
2. ตรวจสอบ 
3. ออกใบอนุญาต 
 

1. ใบอนุญาตเดิม 10 นาที / ราย 
 

 

    

 ผลการทบทวน >> 
 

       

21. งานควบคุมแมลงและพาหะ
ปองกันโรค 

1.ยื่นคํารอง พรอมท้ังระบุ
สถานท่ีท่ีจะใหฉีดพนหมอกควัน 
2. ดําเนินการ 
 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. คํารอง 

3 วันทําการ     

 ผลการทบทวน >> 
 

       

21. งานควบคุมโรคอ่ืน ๆ  1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

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

 ผลการทบทวน >>        

.../ (-13-) 



-13- 
 

ท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2557 2558 2559 

22. การบริการขอมูลขาวสาร 1.  กรอกแบบฟอรม 
 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 3  นาที/ราย    งานนิติการ 
สํานักปลดั 

 ผลการทบทวน >>  2.       
23. การขอหนังสือรับรอง 1.  แจงความประสงค พรอม 

     เอกสารหลักฐาน(ถามี) 
2.  ตรวจสอบ 
3.  ดําเนินการออกหนังสือรับรอง 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. คํารอง 
3. ออกหนังสือรับรอง 

10  นาที/ราย    งานการเจาหนาท่ี 
สํานักปลดั 

 ผลการทบทวน >>  4.       
24. การรับแจงเรื่องราวรองเรยีน

รองทุกข 
1.  ยื่นเอกสาร/แจงทางโทรศัพท 
2.  ดําเนินการแกไข หรือประสานงาน 
     หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 
2. แบบรองเรียนรองทุกข 

 

แจงใหผูรองทราบ
ภายใน 15 วัน 

   งานนิติการ 
สํานักปลดั 

 ผลการทบทวน >>  3.       
25. การชวยเหลือบรรเทา 

สาธารณภัย 
1.  แจงขอมูล 
2.  ดําเนินการ หรือประสานงานท่ี 
    หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
3.  ออกประเมิน 
4.  ใหความชวยเหลือ 

3. บัตรประจําตัวประชาชน 
4. แบบประเมิน (จนท.เปนผูกรอก) 
 

 1 วันทําการ    งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

 ผลการทบทวน >>  5.       
26. รับแจงไฟฟาสาธารณะชํารดุ 

 
1.  ยื่นเอกสาร 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3.  ดําเนินการ 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. คํารอง 

1 วัน / ราย    กองชาง 

 ผลการทบทวน >>        

 
 

.../ (-14-) 
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3. ภารกิจท่ีมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการสาธารณะของแตละงานและประกาศใหประชาชนทราบ (กําหนดข้ึนใหมในป 2563) 

ท่ี กระบวนงานบริการ ข้ันตอนในการใหบริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการ
ใหบริการ 

แผนการทบทวน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 2564 2565 2566 

22. การชําระภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง 

1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

........................    กองคลัง 

22. งานควบคุมโรคระบาดใหม 
โรคอุบัติใหม 
(โรคโควิด -19) 

1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

........................    กองสาธารณสุขฯ 

23.  1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

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

24.  1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

1................................................ 
2................................................ 
3................................................ 

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 

 


