ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว

ส่วนราชการ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง

๖

ทางหลวงแผ่นดิน
งานลาดยางทางหลวงแผ่นดิน
งานบารุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน
งานปรับปรุงดูแลรักษาความสะอาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลูก
ต้นไม้ที่เกาะกลางถนน ทางเท้า ไหล่
ทาง ที่พักและพื้นที่ริมทาง
งานก่อสร้างที่จอดรถประจาทางและ
ที่พักผู้โดยสาร
ทางหลวงชนบท

๗
๘
๙

การก่อสร้างและบารุงรักษาถนน
ก่อสร้างและบารุงรักษาสะพาน
บารุงรักษาถนนลูกรัง

๑๐

สถานีขนส่งในเขตพื้นที่ของ อปท.
นั้น
สถานีขนส่งนอกเขตพื้นที่
วิศวกรรมการจราจรในเขตทางของ
อปท.

๕

๑๑
๑๒

๑๓

วิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร

๑๔

วิศวกรรมจราจรและสัญญาณจราจร

๑๕

งานก่อสร้างและบารุงรักษาเขื่อน
ป้องกันตลิ่งให้ อปท. ในทุกแม่น้า
และ ลาน้า ยกเว้น
๑) แม่น้าที่เป็นแนวชายแดนระหว่าง
ประเทศรวม ๗ สาย ได้แก่ แม่น้าเมย
แม่น้าโขง แม่น้ารวก แม่น้าสาย แม่น้า
เหือง แม่น้า โกลก และ แม่น้ากระ บุรี
รวมระยะทางประมาณ ๑,๗๕๕ กม.

ท้องถิ่นที่รับการถ่าย
โอน
อบจ./ท./อบต. /
กทม./มพ.
ท./อบต. /กทม./มพ.

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ส่วนราชการไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

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

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๒๗
๒๘

๒๙

๓๐

ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
๒) แนวชายฝั่งทะเลประมาณ ๒,๖๖๖
กม. ประกอบด้วยแนวฝั่งอ่าวไทย ๑,๖๕๒
กม. และแนวฝั่งอันดามัน ๑,๐๑๔ กม.
การเรียกเก็บค่าตอบแทนจากการอนุญาต
ให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้า
สถานีขนส่งทางน้า (ท่าเทียบเรือ
สาธารณะ)
การก่อสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก
การดูแลบารุงรักษาแหล่งน้า
ขุดลอกคลอง
ขุดลอกแหล่งน้า
ขุดสระเก็บน้าเพื่อการอุปโภค
การขุดเจาะและปรับปรุงซ่อมแซม
บ่อบาดาล
การก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้าล้น
ค.ส.ล.
ถังเก็บน้าขนาดเล็ก อาทิเช่น ถังเก็บน้า
ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. (ฝ.๓๐) , ถัง
เก็บน้าขนาดความจุ๓๔ ลบ.ม. (ฝ.๓๓)
และถังเก็บน้าขนาดความจุ ๔ ลบ.ม.
(ค.๔/๔.๕) ฯลฯ
สารวจทาแผนที่
การก่อสร้างและบารุงรักษาแหล่งน้าที่มี
ปริมาตรเก็บกักน้าน้อยกว่า ๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ได้แก่ อ่างเก็บน้า ฝายน้า
ล้น และระบบส่งน้า
การขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
๑) สารวจแหล่งน้าทางธรณีวิทยา
๒) ค่าทดสอบหลุมเจาะ
๓) เจาะบ่อน้าบาดาลพร้อมสูบมือโยก
พัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาลเดิม

ส่วนราชการ

กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า

ท้องถิ่นที่รับการถ่าย
โอน

ท./อบต. /กทม./มพ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน

อบจ./ท./อบต. /
กทม./มพ.

สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

อบจ./ท./อบต.

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้า

ท./อบต. ที่มีทรัพยย์
สินตั้งอยู่

ท./อบต.
อบจ./ท./อบต. /
กทม./มพ.

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

ท./อบต. /กทม./มพ.

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๓๑ ซ่อมบารุงรักษาเครื่องสูบน้าแบบบ่อลึก
๓๒ ผังเมืองรวมจังหวัด
๓๓ งานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชน
๑) ผังเมืองที่อยู่ระหว่างบังคับใช้
และจะหมดอายุในปี ๒๕๔๖ ๒๕๔๗
และ ๒๕๔๘ จานวน ๕๗ ผัง
๒) ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการ
วาง/ปรับปรุงผังจานวน ๑๐๗ ผัง
โดย กรมฯ จะดาเนินการจนผัง
ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ
แล้ว จึงดาเนินการถ่ายโอน ภายใน ๕
ปี ปีละประมาณ ๒๐ ผัง
๓๔ การอนุญาตขุดดินและถมดิน
๓๕ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

ส่วนราชการ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ท้องถิ่นที่รับการถ่าย
โอน
ท./อบต. /กทม./มพ.
อบจ.
ท./อบต.

ท./อบต./มพ.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อบต.
กรมปศุสัตว์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่นิคมสร้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ อบต.
ตนเอง
ความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
องค์กรปกครองส่วน
(อายุ ๓-๖ ปี)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท้องถิ่นทุกประเภท
การศึกษาระดับประถมศึกษา
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
องค์กรปกครองส่วน
(ตอนต้น/ตอนปลาย)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท้องถิ่นทุกประเภท
โครงการถ่ายโอนศูนย์อบรมเด็กก่อน
กระทรวงวัฒนธรรม
อบจ./ท./อบต.
ระดับประถมศึกษา
กรมการศาสนา
โครงการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารเสริม
อบจ./ท./อบต.
(นม)

๔๓

สถานีอนามัย

๔๔

นายตรวจมาตราชั่งตวง วัด ตาม
พ.ร.บ. ชั่งตวง วัด พ.ศ.๒๕๔๒

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงพานิชย์
กรมการค้าภายใน

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

หมายเหตุ

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๔๕ การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
๔๖ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
แก่ผู้บริโภค
๔๗ อานาจหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนใน อปท.
๔๘ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
๔๙ การตรวจตราสถานที่เก็บรักษาน้ามัน
เชื้อเพลิงลักษณะที่หนึ่ง (ร้านค้าปลีก
จาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงรายย่อย)
๕๐ การรับแจ้งการประกอบกิจการและ
การตรวจตรา
๑) สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง
ลักษณะที่สอง (โรงงานขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร)
๒) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ประเภท ค. ลักษณะที่หนึ่ง (ปั๊มถัง
ลอยดีเซลริมทางขนาดเล็ก)
๓) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ประเภท ง. (ปั๊มหลอดมือหมุน)
๔) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ประเภท จ. ลักษณะที่หนึ่ง (สถานี
บริการทางน้าขนาดเล็ก)
๕๑ การอนุญาตประกอบกิจการและ
ตรวจตรา
๑) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ประเภท ก. (สถานีบริการมาตรฐาน
บนถนนใหญ่)
๒) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ประเภท ข. (สถานีบริการมาตรฐาน
ขนาดเล็กในซอย)
๓) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
ประเภท ค. ลักษณะที่สอง (ปั๊มถัง
ลอยดีเซลริมทางขนาดใหญ่)

ส่วนราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผู้บริโภค (สคบ.)
กระทรวงมหาดไทย
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน

ท้องถิ่นที่รับการถ่าย
โอน
อบจ./ท./อบต. /
กทม./มพ.

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

หมายเหตุ

ลาดับ
ที่

๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

๖๖
๖๗

ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว

ส่วนราชการ

๔) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
กระทรวงพลังงาน
ประเภท จ. ลักษณะที่สอง (สถานี
กรมธุรกิจพลังงาน
บริการทางน้าขนาดใหญ่เก็บน้ามัน
เบนซิน)
งานบริการข้อมูลนักลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการ
งานศึกษาลู่ทางการลงทุนในแต่ละ
ส่งเสริมการลงทุน (สทก.)
ท้องถิ่น
งานเผยแพร่และข้อมูลการลงทุน
การส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่
อปท.
การกากับดูแลโรงงานจาพวกที่ ๑
กระทรวงอุตสาหกรรม
การรับแจ้งการประกอบกิจการ
โรงงานจาพวกที่ ๒
การตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุ
เดือดร้อน
การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน
การเผยแพร่มาตรฐานอุตสาหกรรม
การวางแผนการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
การปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่
ท่องเที่ยว
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
การจัดทาแผนการตลาดด้านการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) (รัฐวิสาหกิจ)
การดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย
รูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวภายใน อปท.
การจัดกิจกรรมด้านการ ท่องเที่ยวใน
พื้นที่ อปท.
งานทะเบียนพานิชย์ตาม พ.ร.บ.
กระทรวงพานิชย์
ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ท้องถิ่นที่รับการถ่าย
หมายเหตุ
โอน
ท./อบต. /กทม./มพ.

อบจ./ท./อบต. /
กทม./มพ.

ท./กทม./มพ.

กทม./มพ.
อบจ./ท./อบต. /
กทม./มพ.

อบจ./ท./อบต. /
กทม./มพ.

อบจ./ท./อบต. /
กทม./มพ.

อบจ./ท./อบต. /
กทม./มพ.

ลาดับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้ว
ที่
๖๘ ส่งเสริมอาสาพัฒนาป่าชุมชน

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

๗๕
๗๖

ท้องถิ่นที่รับการถ่าย
โอน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ อบต.
และสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า ท./อบต.
และพันธุ์พืช
อบต.
ส่วนราชการ

การควบคุมไฟป่า
พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูป กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
ที่ดิน
และพันธุ์พืช
การจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ทรัพยากรชายฝั่ง
ชายฝั่ง
การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๑) งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๒) รณรงค์การจัดการขยะครัวเรือน
และโรงเรียนเพื่อลดขยะชุมชน
๓) รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบารุงรักษาโบราณสถาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับ
ท้องถิ่น

อบต.

อบต.

อบจ./อบต./กทม./
มพ.

รวมภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วและกาลังทยอยในแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
จานวนทั้งหมด ๗๖ ภารกิจ

หมายเหตุ

