ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๕
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗
๘
๙

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๒๒
๒๓

ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว

ส่วนราชการ

งานลาดยางทางหลวง
งานบารุงรักษาทางหลวง
ทางหลวงชนบท (ถนนภายในหมู่บ้าน)
ทางหลวงชนบท (ถนนลาดยาง)
ก่อสร้างทางลาดยาง
โครงการปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพาน
ค.ส.ล. (ความยาวช่วงไม่เกิน ๑๐ ม.
ความยาวรวมไม่เกิน ๕๐ ม.)
ก่อสร้างถนนในหมู่บ้าน
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.
ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. (เป็นกิจกรรมที่อยู่บน
เส้นทางสายเก่าของ ร.พ.ช. ในกิจกรรม
ซ่อมบารุง
ป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน (เป็น
กิจกรรมที่ใช้เทคนิควิชาเฉพาะและ
ดาเนินการบนเส้นทางเก่า)
งานบารุงรักษาทาง
บารุงปกติผิวจราจรลูกรัง
บารุงปกติผิวจราจรลาดยาง
บารุงปกติผิวจราจรคอนกรีต
เสริมผิวลูกรัง
เสริมผิวลาดยาง
เสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลติก
บูรณะลาดยางและปรับปรุงทาง
สารวจความเหมาะสมทางวิศวกรรม
ขุดและปรับปรุงคลองส่งนา
ซ่อมแซมคลองส่งนาและอาคาร
ชลประทาน
๑) ก่อสร้างประตูระบายนา
ซ่อมแซมระบบชลประทาน
ปรับปรุงซ่อมแซม
๑) ฝายนาล้น
๒) อ่างเก็บนา

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
อบจ./ท./อบต./
กทม.
อบจ./อบต.
อบจ./อบต./มพ.
อบจ./อบต.
อบจ./อบต./มพ.

อบจ./อบต.

กรมส่งเสริมสหกรณ์

อบจ./ท./อบต./

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ส่วนราชการ
ที่
๒๔ ก่อสร้างฐานสูบนา พร้อมติดตังเครื่องสูบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
นา
๑) เครื่องสูบนา
๒) สร้างหอถังประปา
๓) เจาะบ่อบาดาล
๔) บ่อนาตืน
๕) ถังเก็บนาฝน
๖) ระบบกรองนาบาดาลและโรงสูบนา
๒๕ ขุดสระนาสาธารณะ
๑) สระนาสาธารณะขนาด ๒๑,๖๕๐ลบ.ม
๒) สระรับนาฝนขนาด ๕,๗๗๑.๕ ลบ.ม.
๒๖ ก่อสร้างและบารุงรักษาถนน
๑) ถนนสายใหญ่
๒) ถนนสายซอย
๓) ถนนลาดยาง
๔) บ๊อก คัลเวิร์ท
๕) ท่อลอดถนน
๒๗ ก่อสร้างและบารุงรักษาสะพาน
๑) สะพาน ค.ส.ล.
๒) สะพานไม้
๒๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง
สานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
๒๙ การดูแลรักษาแหล่งนา
๓๐ ขุดลอกคลอง
๓๑ ขุดลอกแหล่งนา
๓๒ ขุดสระนาเก็บนาเพื่อการอุปโภค
๓๓ การขุดเจาะและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อนา
บาดาล
๓๔ การก่อสร้างและปรับปรุงฝายนาล้น
ค.ส.ล.
๓๕ การขุดลอกแหล่งนาเพื่อการประมง
กรมประมง
(ประมงหมู่บ้าน)
๓๖ งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งนาขนาดเล็ก
กรมพัฒนาที่ดิน
๓๗ การก่อสร้างฝายประชาอาสา
กรมการปกครอง
๓๘ การบารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งนาขนาด
เล็ก

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
อบจ./ท./อบต./

อบจ./ท./อบต./

อบต.
อบจ./ท./อบต./
ท./อบต./

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๓๙ สถานีขนส่งในเขตพืนที่ของ อปท.นัน
(สถานีขนส่งจังหวัดให้เทศบาล)
๔๐ สถานีขนส่งนอกเขตพืนที่
(สถานีขนส่งอาเภอให้ อบจ.)
๔๑ วิศวกรรมจราจรทางบก
๔๒

๔๓

๔๔
๔๕

๔๖
๔๗

ส่วนราชการ
กรมการขนส่งทางบก

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
ทน./ทม./กทม./
มพ.
อบจ.

สานักงานตารวจแห่งชาติ อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.
ร่องนาภายในประเทศที่เป็น บึง ลาคลอง
กรมเจ้าท่า
อบจ./ท./อบต./
แม่นาขนาดเล็กที่มีพืนที่อยู่ใน อปท.นันๆ
กทม./มพ.
เพียงแห่งเดียว
ร่องนาชายฝั่งทะเลขนาดเล็กงานดูแล
และบารุงรักษาร่องนา
๑) งานขุดลอกร่องนา
๒) งานติดตังและบารุงรักษา
เครื่องหมายการเดินเรือในร่องนาขนาด
เล็ก
สถานีขนส่งทางนา (ท่าเทียบเรือ)
การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงลาลาแม่นา
ท./อบต./กทม./
ได้แก่ ท่าเทียบเรือ สะพานปรับระดับ
มพ.
และโป๊ะเทียบเรือ เขื่อนกันนาเซาะ คาน
เรือ โรงสูบนา และอาคารหรือสิ่งล่วงลา
ลาแม่นาอืน่ ที่กรมการขนส่งทางนาและ
พานิชยนาวีกาหนดเป็นการเฉพาะราย
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทังนี โดยให้กรมฯกาหนดประเภท
ลักษณะ ขนาดของสิ่งล่วงลาแม่นาที่จะ
มอบให้เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ
กทม. อนุญาตให้ก่อสร้างได้
การดูแลบารุงรักษาปรับปรุงโครงการ
กรมชลประทาน
ท./อบต.
ชลประทานขนาดเล็ก
การดูแลบารุงรักษาทางนา
อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๔๘ การดูแลบารุงรักษาปรับปรุง โครงการ
ชลประทานท่อ
๔๙ บารุงรักษาทางชลประทาน
๕๐ โครงการขุดลอกหนองนาและคลอง
ธรรมชาติ
๕๑ งานจัดสรรนาในระดับแปลงนาหรือคันคู
นา
๕๒ การสูบนานอกเขตชลประทาน
๕๓ โครงการถ่ายโอนการสูบนาด้วยไฟฟ้า
๕๔ งานบารุงรักษาคลองส่งนาดาดคอนกรีต
ทังสายหลักและสายซอย
๕๕ งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า
๕๖ งานประสานจัดตังสหกรณ์ผู้ใช้นา
๕๗ ก่อสร้างระบบนาสะอาดหมู่บ้าน
มาตรฐาน ก และ ข
๕๘ ถังเก็บนาแบบ ฝ.๙
๕๙ ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
๖๐ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (นาผิวดิน)
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ทดสอบปริมาณนา
ปรับปรุงประปาหมู่บ้านเดิม
ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา
ชนบท
สารวจทาแผนที่
ขุดสระ/ขุดลอกหนองนา
ก่อสร้างระบบประปาชนบท
งานจัดหานา
โครงการเร่งรัดการขยายระบบประปา
ชนบท
การจัดให้มีและควบคุมตลาด

ส่วนราชการ
กรมชลประทาน

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
ท./อบต.

อบจ./ท./อบต./
อบจ./ท./อบต./

อบต.

กรมทรัพยากรนา

อบจ./ท./อบต./
มพ.
อบจ.
อบจ./อบต.
อบจ./ท./อบต./
มพ.
อบจ./อบต.

อบต.
อบจ./อบต.
อบต.
กรมทรัพยากร
นาบาดาล

อบจ./ท./อบต.
ท./อบต.

กรมอนามัย

อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๗๓ ผังเมืองรวมจังหวัด
๗๔ งานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน
๑) ผังเมืองที่อยู่ระหว่างบังคับใช้และจะ
หมดอายุในปี ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ และ
๒๕๔๘ จานวน ๕๗ ผัง
๒) ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการวาง/
ปรับปรุงผังจานวน ๑๐๗ ผัง โดย กรมฯ
จะดาเนินการจนผังประกาศเป็น
กฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว จึงดาเนินการ
ถ่ายโอน ภายใน ๕ ปี ปีละประมาณ ๒๐
ผัง
๓) การวางและจัดทาผังเมืองรวมในเขต
เทศบาลที่จัดตังขึนใหม่ (๙๘๐ แห่ง)
๗๕ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากแหล่งนา
๗๖ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
๗๗ สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน เศรษฐกิจ
ชุมชนพึ่งตนเอง
๗๘ สนับสนุนทุนดาเนินการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
๗๙ สนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาสตรีโดย
องค์กรสตรี
๘๐ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๘๑ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๘๒ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
๘๓ สนับสนุนเครื่องเล่นประจาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๘๔ การพัฒนาเด็กโดยหน่วยพัฒนาเด็ก
เคลื่อนที่
๘๕ สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
๘๖ สนับสนุนอาหารกลางวัน
๘๗ สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก
๘๘ สนับสนุนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สาหรับผู้ดูแลเด็ก

ส่วนราชการ
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
อบจ.
ท./อบต.

ท./อบต.

อบจ./ท./อบต.
ท./อบต.

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กก่อนประจาการ
ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กระหว่างประจาการ
การสารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร
การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ตาบล
การบริการข้อมูลและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (ข้อมูลการผลิต
การตลาด เทคโนโลยี)
การรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
การสารวจช่วยเหลือป้องกันกาจัดศัตรูพืช
การฝึกอบรมอาชีพ
การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
การกระจายพันธุ์
การส่งเสริมการเพาะเลียงสัตว์นา
กลุ่มพัฒนาการเลียงสุกร
กลุ่มสัตว์ปีกเป็ด
กลุ่มสัตว์ปีกไก่พืนบ้านเมือง
สารวจความต้องการในการพัฒนาอาชีพ

ส่วนราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
ท./อบต.

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร

ท./อบต.

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร

ท./อบต.

ท./อบต.

กรมประมง

ท./อบต.
ท./อบต.

กรมปศุสัตว์
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑๐๖ การส่งเสริมพัฒนาองค์กรประชาชน
สานักงานปลัดกระทรวง
(ตามโครงการศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
แรงงาน
ประจาหมู่บ้าน)
๑๐๗ งานฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
กระทรวงอุตสาหกรรม
หัตถกรรมไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๐๘ การสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ และ
เงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๙ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ
กรมพัฒนาสังคมและ
๑) ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งตัง
สวัสดิการ
เป็นเอกเทศ ยกเว้น ศูนย์ฯ ขอนแก่นเพื่อ
ทาเป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้า

ท./อบต./กทม./
มพ.
ท./อบต.

อบจ./ท./อบต.
ท./อบต./กทม./
มพ.
อบจ./ท./อบต./
กทม.

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕

ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
๒) ศูนย์บริการผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของสถานสงเคราะห์ แต่มี
สถานที่ตังแยกจากสถานสงเคราะห์
๓) ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน
จานวน ๒๐๐ แห่ง
สถานสงเคราะห์คนชรา ๑๓ แห่ง
การสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ
การสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน (อาหารเสริมนม)
งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน (อาหารกลางวัน)
การฌาปนกิจสงเคราะห์

๑๑๖ สนามกีฬา
-สนามกีฬาระดับจังหวัด
-สนามกีฬาระดับรอง
๑๑๗ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
๑๑๘ กิจกรรมการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
๑๑๙ โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับ
ตาบล
๑๒๐ สวนสาธารณะ

๑๒๑ การศึกษาก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย (อนุบาล
อายุ ๔ – ๖ ปี)
๑๒๒ การศึกษาขันพืนฐาน (ระดับประถมศึกษา)
(สปช. เดิม)
๑๒๓ การศึกษาขันพืนฐาน (ระดับมัธยมศึกษา)
(กรมสามัญศึกษาเดิม)
๑๒๔ โครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัด
การศึกษาก่อนประถมศึกษา (วัสดุ
การศึกษา)
๑๒๕ โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม (นม)

ส่วนราชการ

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและ
อบจ./กทม.
สวัสดิการ
ท./อบต./กทม./
มพ.
สานักงานส่งเสริมสวัสดิ- ท./อบต./กทม./
ภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน มพ.
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
สานักงานกิจการสตรีและ ท./อบต./มพ.
สถาบันครอบครัว
การกีฬาแห่งประเทศไทย อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต.
สานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและ ผัง
เมือง
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรม
การการศึกษาขันพืนฐาน

อบต.
ท.

ท./อบต./กทม./
มพ.
อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.

หมายเหตุ

ลาดับ
ส่วนราชการ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๑๒๖ งานการศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
- เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
สานักงานคณะกรรม
๑๒๗ โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษ
การการศึกษาขันพืนฐาน
- เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
๑๒๘ โครงการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
- เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
๑๒๙ งานจัดการศึกษาสงเคราะห์
- เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
๑๓๐ งานดาเนินการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
- เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)
๑๓๑ โครงการพัฒนาเพื่อความหวังใหม่ของชาว
กรมอาชีวศึกษา
ไทย ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๓๒ โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชนบนพืนที่สูง
๑๓๓ โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๑๓๔ โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน เด็ก
ก่อนประถมศึกษาและโรงเรียน
ประถมศึกษา (สาหรับนักเรียนบนภูเขา)
๑๓๕ การดาเนินงานที่อ่านหนังสือประจา
หมู่บ้าน/ที่อ่านวารสาร
๑๓๖ ห้องสมุดประชาชนตาบล
๑๓๗ โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม(นม) กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
๑๓๘ โครงการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อน
ระดับประถมศึกษา
๑๓๙ การให้การศึกษาแก่ชาวเขาและ
ส่วนราชการไม่สังกัดสานัก
ประชาชนห่างไกลคมนาคม (โครงการถ่ายโอน นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
อาหารเสริม (นม)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๔๐ การผลิตสื่อและหรือเผยแพร่
สานักงานคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร
อาหารและยา
และยา
๑๔๑ การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคด้านความรู้
ในการบริโภคและเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม
๑๔๒ การสร้างและขยายเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขของผู้บริโภคในท้องถิ่น

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.

อบจ.

ท./อบต./กทม./
มพ.
อบต.

ท./อบต.
อบจ./ท./อบต./
ท./อบต./

อบต.

กทม./มพ.

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๑๔๓ การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
(การตรวจสอบเบืองต้น โดยใช้ชุดทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ที่กรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์
พั ฒ นามาจากการตรวจวิ เ คราะห์
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานในพืนที่)
๑๔๔ สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
๑๔๕ การแก้ไขปัญหาเด็กนาหนักต่ากว่าเกณฑ์
๑๔๖ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
๑๔๗ ส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียนและ
เยาวชน
๑๔๘ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทางาน
๑๔๙ ส่งเสริมสุขภาพเด็กและกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
๑๕๐ งานส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
๑๕๑ การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มี
รายได้น้อย
- การจัดการบริการสาธารณะในชุมชน
๑๕๒ การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
- โครงการปรับปรุงชุมชนแออัดในที่ดิน
เดิม
- โครงการจัดหาที่อยู่ใหม่
๑๕๓ นายตรวจมาตราชั่ง ตวง วัด ตาม พ.ร.บ. ชั่ง
ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๕๔ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๕๕ อานาจหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนใน อปท.
๑๕๖ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบืองต้น
๑๕๗ การเปรียบเทียบคดีอาญาในความผิดตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ส่วนราชการ
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
กทม./มพ.

สานักงานปลัดกระทรวง ท./อบต.
สาธารณสุข
กรมอนามัย
ท./อบต.

การเคหะแห่งชาติ

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมการปกครอง

ท./อบต./กทม./
มพ.
ท./อบต./กทม./
มพ.

อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.
อบจ./อบต./
อบต.
อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ส่วนราชการ
ที่
๑๕๘ การตรวจตราสถานที่เก็บรักษานามัน
กระทรวงพลังงาน
เชือเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีก
กรมธุรกิจพลังงาน
จาหน่ายนามันเชือเพลิงรายย่อย)
๑๕๙ การรับแจ้งการประกอบกิจการและการ
ตรวจตรา
๑) สถานที่เก็บรักษานามันเชือเพลิง
ลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร)
๒) สถานีบริการนามันเชือเพลิง
ประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถังลอย
ดีเซลริมทางขนาดเล็ก)
๓) สถานีบริการนามันเชือเพลิง
ประเภท ง. (ปั๊มหลอดมือหมุน)
๔) สถานีบริการนามันเชือเพลิง
ประเภท จ. ลักษณะที่หนึ่ง (สถานีบริการ
ทางนาขนาดเล็ก)
๑๖๐ การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจ
ตรา
๑) สถานีบริการนามันเชือเพลิง
ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐานบน
ถนนใหญ่)
๒) สถานีบริการนามันเชือเพลิง
ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐาน
ขนาดเล็กในซอย)
๓) สถานีบริการนามันเชือเพลิง
ประเภท ค. ลักษณะที่สอง (ปั๊มถังลอย
ดีเซลริมทางขนาดใหญ่)
๔) สถานีบริการนามันเชือเพลิง
ประเภท จ. ลักษณะที่สอง (สถานีบริการ
ทางนาขนาดใหญ่เก็บนามันเบนซิน)
๑๖๑ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช๑๖๒ การประสานจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ยกรรมและการท่องเที่ยว
๑๖๓ ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและ
กรมการปกครอง

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
ท./อบต./กทม./
มพ.

ท./อบต.
อบจ.
อบจ.

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๑๖๔ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ชุมชน
๑๖๕ การลงทุนทางธุรกิจเกษตร
๑๖๖ การจดทะเบียนสมาชิก
๑๖๗ การตังศูนย์และให้บริการ
๑๖๘ งานทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
๑๖๙ การวางแผนการท่องเที่ยว
๑๗๐ การปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
๑๗๑ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
๑๗๒ งานพัฒนาป่าชุมชน

๑๗๓ ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรม
อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์นา)
๑๗๔ การควบคุมไฟป่า

๑๗๕

๑๗๖
๑๗๗

๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑

ส่วนราชการ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
ท./อบต.

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมป่าไม้
กรมประมง

อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต.

ท./อบต.
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
การติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม อบจ./ท./อบต./
กรมอุตสาหกรรมพืนฐาน กทม./มพ.
สิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบ
และการเหมืองแร่
กิจการตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และ
กิจการต่อเนื่อง
การดาเนินการตามกฎหมาย
โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
อบจ./ท./อบต./
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กทม./มพ.
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
๑) การสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม/การ สานักนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
สิ่งแวดล้อม
๒) การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม
๓) การฟื้นฟูและบาบัดสิ่งแวดล้อม
อบจ./ท./ กทม./
มพ.
๔) การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการ
อบจ./ท./อบต./
สิ่งแวดล้อม
กทม./มพ.
๕) งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการ
อบจ./ท./อบต./
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
มพ.

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๑๘๒ งานติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและจัดทารายงาน
สถานการณ์มลพิษในท้องถิ่นของตนเอง
๑๘๓ การบาบัดนาเสีย
- ระบบบาบัดนาเสียจานวน ๒๓
โครงการ
๑๘๔ การจัดการขยะมูลฝอย
-ระบบกาจัดขยะมูลฝอยจานวน๒โครงการ
๑๘๕ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่
สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
๑๘๖ การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน (ที่ดิน
รกร้างว่างเปล่า)

ส่วนราชการ
กรมควบคุมมลพิษ

ท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอน
อบจ./ท./อบต./
กทม./มพ.
อบจ./ท.

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

ท.

กรมการปกครอง

ท./อบต./กทม./
มพ.

กรมที่ดิน

ท./อบต./กทม./
มพ.

รวมภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วและกาลังทยอยในแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๕
จานวนทั้งหมด ๑๘๖ ภารกิจ

หมายเหตุ

