รายงาน

การติดตามภารกิจถายโอน
ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๔

คํานํา
รายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการติ ด ตามภารกิ จ ถ่ า ยโอนในเรื่ อ งการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามจากองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การจั ด การคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด การติดตามภารกิจถ่ายโอนฯ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้ดําเนินการโดยส่ง
แบบสอบถามให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
8 จํานวน 416 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง เทศบาล 108 แห่ง (เทศบาลเมือง 10 แห่ง และ
เทศบาลตําบล 98 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตําบล 303 แห่ง
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ขอขอบคุณหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ทําให้การ
ดํ า เนิ น การสํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ประกอบด้ ว ย สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ข้อมูล
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 8 หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
กันยายน 2554

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ
บทนํา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ทางน้ํา สาธารณูปโภค และระบบประปา
ชนบท)
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
สรุปการดําเนินงาน
ภาคผนวก
แบบสอบถามการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการถ่ายโอนแล้ว

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า
1
1
2
2
2
2
3
6
19
20
31
34
35

สารบัญตาราง
หน้า
6

ตารางที่ 1

จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคที่ 8 จําแนกตาม
ประเภทและการตอบกลับแบบสอบถาม

ตารางที่ 2

จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“ร่องน้ําภายในประเทศที่เป็นบึง ลําคลอง แม่น้ําขนาดเล็กที่มีพื้นทีอ่ ยู่ใน อปท.
นั้นๆ เพียงแห่งเดียว”

7

ตารางที่ 3

จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“ร่องน้ําชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก งานดูแลและบํารุงรักษาร่องน้ํา”

8

ตารางที่ 4

จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา”

8

ตารางที่ 5

จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การดูแลบํารุงรักษาทางน้ํา”

9

ตารางที่ 6

จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ”

10

ตารางที่ 7

จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําและฝายน้ําล้น”

11

ตารางที่ 8

จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“ขุดสระน้ําสาธารณะ”

12

ตารางที่ 9

จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการประมง (ประมงหมู่บ้าน)”

13

ตารางที่ 10 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก”

13

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญตาราง
ตารางที่ 11 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การก่อสร้างฝายประชาอาสา”

หน้า
14

ตารางที่ 12 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การบํารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก”

15

ตารางที่ 13 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“งานประปาหมู่บ้าน”

16

ตารางที่ 14 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ํา”

16

ตารางที่ 15 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“ก่อสร้างระบบประปาชนบท”

17

ตารางที่ 16 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาชนบท”

18

ตารางที่ 17 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“งานจัดหาน้ํา”

18

ตารางที่ 18 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“โครงการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบท”

19

ตารางที่ 19 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา ”

20

ตารางที่ 20 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“งานพัฒนาป่าชุมชน”

21

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญตาราง
ตารางที่ 21 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา)”

หน้า
21

ตารางที่ 22 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม
พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และกิจกรรมต่อเนื่อง ”

22

ตารางที่ 23 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การดําเนินการตามกฎหมาย”

23

ตารางที่ 24 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

24

ตารางที่ 25 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม”

24

ตารางที่ 26 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การฟื้นฟูและบําบัดสิ่งแวดล้อม”

25

ตารางที่ 27 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม”

26

ตารางที่ 28 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด”

26

ตารางที่ 29 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษใน
ท้องถิ่นของตน”

27

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญตาราง
ตารางที่ 30 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง”

หน้า
28

ตารางที่ 31 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การบําบัดน้ําเสีย”

28

ตารางที่ 32 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การจัดการขยะมูลฝอย”

29

ตารางที่ 33 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกัน”
ตารางที่ 34 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตาม
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน
“การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน(ที่ดินรกร้างว่างเปล่า)”

30

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30

บทนํา
หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด(แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด) มุ่งเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัด ที่
สามารถปฏิบัติและดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดําเนินการ โดยแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด ต้องเกิดจากการประสานเชื่อมโยงและบูรณาการแผน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ โดยหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้
ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่ ซึ่งจะต้องพิจารณาข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่จะไม่จํากัดเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท้องถิ่นหนึ่ง แต่รวมถึงปัญหาที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ด้วย
โดยแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรในพื้นที่นั้นๆ จะต้องร่วมกันจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ โดยคํานึงถึงสภาพปัญหา ความจําเป็นเร่งด่วนและเงื่อนไขด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการก่อสร้างระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย และระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ซึ่งไม่ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการ
สาธารณะของรัฐให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวน 245 ภารกิจ ซึ่งมีภารกิจที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม ในพื้ น ที่ ข องตนเองร่ ว มด้ วย ดั งนั้ น เพื่ อ ให้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการ
บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองความต้องการของประชาชน สํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม (สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทําโครงการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามและสอบถามการดําเนินงาน
ตามภารกิ จ ของ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศ โดยจะนํ า ผลดั ง กล่ า ว ไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ต่อไป
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8) เป็นกลไกหนึ่งที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดังนั้น เพื่อให้โครงการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุตามเป้าประสงค์ และสามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จึงได้ให้ความร่วมมือกับ
รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 1

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดําเนินการติดตามการดําเนินงาน
ภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
ติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
ผลผลิต/ตัวชี้วัด
รายงานการดําเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จํานวน 416 แห่ง
แบ่งเป็น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง
- เทศบาล 108 แห่ง เป็นเทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตําบล 98 แห่ง
- องค์การบริหารส่วนตําบล 303 แห่ง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สํ า เนาแบบสอบถามการติ ด ตามภารกิ จ ถ่ า ยโอนในเรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. จั ด ส่ ง แบบสอบถามการติ ด ตามภารกิ จ ถ่ า ยโอนในเรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
3. รวบรวมแบบสอบถามการติ ด ตามภารกิ จ ถ่ ายโอนในเรื่ องการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบกลับคืนมา
4. ประมวลผลข้ อ มู ล จากแบบสอบถามการติ ด ตามภารกิ จ ถ่ า ยโอนในเรื่ อ งการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. สรุปผลการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่ในความรับผิดชอบของ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8
ให้กับ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 2

ผลการดําเนินงาน
สํานักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่ 8 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จั งหวัด ประกอบด้วยจังหวัดราชบุ รี
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 42 อําเภอ 376
ตําบล และ 3,248 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 416 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5
แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตําบล 98 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 303 แห่ง
ภารกิจที่มีการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยส่วนราชการ 57
กรม ใน 15 กระทรวง และ 1 ส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ต้องถ่าย
โอนภารกิจ 6 ด้าน จํานวน 245 ภารกิจ ซึ่งการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 มี
ภารกิจถ่ายโอนจาก 17 กรม ในภารกิจ 3 ด้าน จํานวน 40 ภารกิจ ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ทางน้ํา แหล่งน้าํ สาธารณูปโภค และระบบประปาชนบท)
กรมการขนส่งทางน้าํ และพาณิชยนาวี
1. ร่องน้ําภายในประเทศที่เป็นบึง ลําคลอง แม่น้ําขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ใน อปท. นั้นๆ เพียงแห่งเดียว
2. ร่องน้ําชายฝัง่ ทะเลขนาดเล็ก งานดูแลและบํารุงรักษาร่องน้ํา
3. การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
3.1 อํานาจการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา ได้แก่ ท่าเทียบเรือ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ
เขื่อนกั้นน้ําเซาะ คานเรือ โรงสูบน้ํา และอาคารหรือสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําอื่นที่การขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวี
กําหนดเป็นการเฉพาะรายและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โดยให้กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย
นาวีกําหนดประเภท ลักษณะ ขนาดของสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําที่จะมอบให้เทศบาลเมืองพัทยา อบต. และ กทม.
อนุญาตให้ก่อสร้างได้
กรมชลประทาน
4. การดูแลบํารุงรักษาทางน้ํา
5. โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําและฝายน้ําล้น
7. ขุดสระน้ําสาธารณะ
กรมประมง
8. การขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการประมง (ประมงหมู่บ้าน)
กรมพัฒนาที่ดนิ
9. งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก
กรมการปกครอง
10. การก่อสร้างฝายประชาอาสา
11. การบํารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก
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กรมทรัพยากรน้ํา
12.ก่อสร้างระบบน้ําสะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน ก และ ข
13. ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน (น้ําผิวดิน)
14. ประปาหมูบ่ ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
15. ประปาหมูบ่ ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
16. ประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดิน
17. ประปาหมูบ่ ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
18. ทดสอบปริมาณน้ํา
19. ปรับปรุงประปาหมู่บ้านเดิม
20. ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ํา
21. ก่อสร้างระบบประปาชนบท
22. ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาชนบท
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
23. งานจัดหาน้ํา
24. โครงการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบท
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
กรมการพัฒนาชุมชน
25. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลบํารุงรักษาป่า
กรมป่าไม้
26. งานพัฒนาป่าชุมชน
กรมประมง
27. ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา)
- การจัดการสิง่ แวดล้อมและมลพิษต่างๆ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
28. การติดตามตรวจสอบเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
และกิจกรรมต่อเนื่อง
29. การดําเนินการตามกฎหมาย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
30. การสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
31. การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม
32. การฟืน้ ฟูและบําบัดสิ่งแวดล้อม
33. การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
34. งานสนับสนุนแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
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กรมควบคุมมลพิษ
35. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษในท้องถิ่นของตน
1 งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา
2 แม่น้ําสายหลัก
3 ลําน้ําสาขาและแหล่งน้ําปิด
4. น้ําทะเลชายฝั่ง
36. งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง
1. ตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ
2. พื้นทีท่ ี่มสี ถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งอยู่
3. พื้นทีท่ ี่ไม่มสี ถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
4. พื้นทีท่ ี่มีความเสีย่ งต่อปัญหามลพิษทางอากาศสูง หรือในพื้นที่ที่ต้องมีการจัดการคุณภาพอากาศในระดับ
ภาค เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
37. การบําบัดน้ําเสีย
- ระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 23 โครงการ
38. การจัดการขยะมูลฝอย
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยจํานวน 2 โครงการ
3.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
กรมการปกครอง
39. การดูแลรักษาและคุม้ ครองป้องกันทีส่ าธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์รว่ มกัน
กรมที่ดิน
40. การดูแลรักษาและคุม้ ครองป้องกัน(ที่ดินรกร้างว่างเปล่า)
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้สําเนาแบบสอบถามการดําเนินงานตามภารกิจด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนแล้ว จํานวน 416
ฉบับ และได้ส่งแบบสอบถามดังกล่าวทางไปรษณีย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จํานวน 416 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง เทศบาล
เมือง 10 แห่ง เทศบาลตําบล 98 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 303 แห่ง สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
8 รับแบบสอบถามดังกล่าวกลับคืน จํานวน 105 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25.24 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามประเภทขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวั ดส่ง
แบบสอบถามกลับ ร้อยละ 60 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด เทศบาลเมืองส่งแบบสอบถามกลับร้อย
ละ 20 ของเทศบาลเมืองทั้งหมด เทศบาลตําบลส่งแบบสอบถามกลับร้อยละ 32.32 ของเทศบาลตําบลทั้งหมด
และองค์การบริหารส่วนตําบลส่งแบบสอบถามกลับร้อยละ 22.30 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมด
(รายละเอียดตามตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคที่ 8 จําแนกตามประเภทและการ
ตอบกลับแบบสอบถาม
ประเภทของ
ตอบกลับ
องค์กรปกครอง
แบบสอบถาม
ส่วนท้องถิน่
จํานวน ร้อยละ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร 3
60.00
ส่วนจังหวัด
เทศบาลเมือง
2
20.00
เทศบาลตําบล
32
32.32
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร 68
22.30
ส่วนตําบล
รวม
105
25.24

ไม่ตอบกลับแบบสอบถาม

รวมทั้งหมด

จํานวน
2

ร้อยละ
40.00

จํานวน
5

ร้อยละ
100

8
67
237

80.00
67.68
77.70

10
99
305

100
100
100

311

75.48

416

100

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคที่ 8
ตอบกลับมาจํานวน 105 แห่ง พบว่าภารกิจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนแล้วทั้ง 3 ด้าน เป็นดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ทางน้ํา สาธารณูปโภค และระบบประปาชนบท)
ภารกิจที่ถ่ายโอน 1.ร่องน้ําภายในประเทศที่เป็นบึง ลําคลอง แม่น้ําขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ใน
อปท. นั้นๆ เพียงแห่งเดียว
ภารกิจที่ถ่ายโอน “ร่องน้ําภายในประเทศที่เป็นบึง ลําคลอง แม่น้ําขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ใน
อปท. นั้นๆ เพียงแห่งเดียว” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ
29.52 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 70.48
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
35.29 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 27.94 (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- งานกําจัดขยะ
- งานกําจัดผักตบชวา
- งานขุดลอก
- งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่
- การขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
- การขาดการประสานงานที่ดี
- ขาดเครื่องจักร เรือเก็บขนขยะชํารุด
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หน้า 6

- ข้อจํากัดของงบประมาณ
- ประชาชนรุกล้ําลําคลอง
แหล่งงบประมาณ ได้แก่
- งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
- งบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง กรมทรัพยากรน้ํา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ งบประมาณ
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “ร่องน้ําภายในประเทศที่เป็นบึง ลําคลอง แม่น้ํา
ขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ใน อปท.นั้นๆ เพียงแห่งเดียว”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
12
35.29
22
64.71
19
27.94
49
72.06
31
29.52
74
70.48

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 2. ร่องน้ําชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก งานดูแลและบํารุงรักษาร่องน้ํา
ภารกิจที่ถ่ายโอน “ร่องน้ําชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก งานดูแลและบํารุงรักษาร่องน้ํา” พบว่ามี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 3.81 และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 96.19
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
2.94 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 4.41 (รายละเอียดตามตารางที่ 3)
โดยมี ผ ลการดํ า เนิ น งานในภารกิ จ นี้ คื อ การขุ ด ลอกร่ อ งน้ํ า ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บคื อ
งบประมาณไม่เพียงพอ แหล่งงบประมาณ คือ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และประเด็นที่
ขอรับการสนับสนุน คือ งบประมาณ

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “ร่ อ งน้ํ า ชายฝั่ ง ทะเลขนาดเล็ ก งานดู แ ลและ
บํารุงรักษาร่องน้ํา”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
1
2.94
33
97.06
3
4.41
65
95.59
4
3.81
101
96.19

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 3. การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 6.67
และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการ
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 93.33
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
8.82 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 5.88 (รายละเอียดตามตารางที่ 4)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ยัง
ไม่พบว่ามีปัญหาอุปสรรค แหล่งงบประมาณใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
3
8.82
31
91.18
4
5.88
64
94.12
7
6.67
98
93.33

รวม
จํานวน
3
34
68
105

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
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ภารกิจที่ถ่ายโอน 4. การดูแลบํารุงรักษาทางน้ํา
ภารกิ จ ที่ ถ่ า ยโอน “การดู แลบํ ารุ งรั กษาทางน้ํ า” พบว่ า มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 14.29 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 85.71
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
14.71 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 14.71 (รายละเอียดตามตารางที่ 5)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- การซ่อมแซมคลองส่งน้ํา ประตูระบายน้ํา
- ขุดลอกขยายทางน้ํา ขุดลอกคลองระบายน้ําทิ้ง
- ดูแลรักษาคลองส่งน้ําขนาดเล็กและถนนเลียบคันคลอง
- จัดเก็บสิ่งกีดขวางทางน้ํา
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่
- งบประมาณมีจํานวนจํากัด
- ขาดบุคลากรออกสํารวจพื้นที่
- ไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง
แหล่งงบประมาณ ได้แก่
- งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
- กรมชลประทาน
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์
ตารางที่ 5 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การดูแลบํารุงรักษาทางน้ํา”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
5
14.71
29
85.29
10
14.71
58
85.29
15
14.29
90
85.71

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 5. โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ
ภารกิจที่ถ่ายโอน “โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ” พบว่ามีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 37.14 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการ
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 62.86
รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 66.67 เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้
ร้อยละ 29.41 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 39.71 (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 6)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- การขุดลอกลําห้วย คลอง แก้มลิง
- การจัดทําแผนขุดลอกคู คลอง
- การสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคาและขุดลอกรางระบายน้ํา
- การบํารุงรักษา การกําจัดวัชพืชในคู คลอง
- การขุดเปิดทางน้ํา
- การปรับปรุงภูมิทัศน์
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่
- การกัดเซาะในฤดูฝน
- งบประมาณที่มีจํากัด/ไม่เพียงพอ
- การรอหนังสืออนุญาตจากสํานักงานจัดรูปที่ดิน
- การขออนุญาตหนังสือยินยอมจากที่ดินข้างเคียง
แหล่งงบประมาณ ได้แก่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
- จากหน่วยงานอื่นเช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัด กรมทรัพยากรน้ํา
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ
- งบประมาณ
- เครื่องจักร
ตารางที่ 6 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
2
66.67
1
33.33
10
29.41
24
70.59
27
39.71
41
60.29
39
37.14
66
62.86

รวม
จํานวน
3
34
68
105

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
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ภารกิจที่ถ่ายโอน 6. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําและฝายน้ําล้น
ภารกิจที่ถ่ายโอน “ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําและฝายน้ําล้น” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 4.76 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการ
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 95.24
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
5.88 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 4.41 (รายละเอียดตามตารางที่ 7)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- ก่อสร้างฝายน้ําล้น
- ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ําล้น
- ขยายอ่างเก็บน้ํา
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ขาดงบประมาณสนับสนุน
แหล่งงบประมาณ ได้แก่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
- จากหน่วยงานอื่น เช่น กรมชลประทาน กองทุนไฟฟ้า
ตารางที่ 7 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําและฝายน้ําล้น”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
2
5.88
32
94.12
3
4.41
65
95.59
5
4.76
100
95.24

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 7. ขุดสระน้ําสาธารณะ
ภารกิจที่ถ่ายโอน “ขุดสระน้ําสาธารณะ” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 8.57 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอน
นี้ ร้อยละ 91.43
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการดําเนินการในภารกิจนี้ ร้อยละ 33.33 เทศบาลมีการดําเนินการ
ภารกิจนี้ ร้อยละ 5.88 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 8.82 (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 8)

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- ขุดสระเก็บกักน้ํา
- ขุดลอกขยายสระเก็บน้ํา
- ดูแลสระน้ําส่วนรวม
- ให้บริการเป่าบ่อน้ําบาดาล
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ขาดงบประมาณ/งบประมาณมีจํานวนจํากัด
แหล่งงบประมาณ ได้แก่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
- จากหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ งบประมาณ
ตารางที่ 8 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “ขุดสระน้ําสาธารณะ”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
1
33.33
2
66.67
2
5.88
32
94.12
6
8.82
62
91.18
9
8.57
96
91.43

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 8. การขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการประมง (ประมงหมู่บ้าน)
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการประมง (ประมงหมู่บ้าน)” พบว่ามีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 2.86 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่
มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 97.14
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
2.94 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 2.94 (รายละเอียดตามตารางที่ 9)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- โครงการประมงโรงเรียน
- การสนับสนุนขุดบ่อเลี้ยงปลา
ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ประชาชนยังไม่มีความชํานาญในการทําประมง
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และกรมประมง

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 9 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การขุ ดลอกแหล่ งน้ํ าเพื่ อการประมง (ประมง
หมู่บ้าน)”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
1
2.94
33
97.06
2
2.94
66
97.06
3
2.86
102
97.14

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 9. งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก
ภารกิจที่ถ่ายโอน “งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 2.86 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการ
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 97.14
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 4.41 (รายละเอียดตามตารางที่ 10)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติ
- การซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก
แหล่งงบประมาณ ได้แก่
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
- สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค
ตารางที่ 10 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
0
0.00
34
100.00
3
4.41
65
95.59
3
2.86
102
97.14

รวม
จํานวน
3
34
68
105

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
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ภารกิจที่ถ่ายโอน 10. การก่อสร้างฝายประชาอาสา
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การก่อสร้างฝายประชาอาสา” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 4.76 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 95.24
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
2.94 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 5.88 (รายละเอียดตามตารางที่ 11)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การก่อสร้างฝายแม้ว โดยใช้งบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ตารางที่ 11 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การก่อสร้างฝายประชาอาสา”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
1
2.94
33
97.06
4
5.88
64
94.12
5
4.76
100
95.24

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 11. การบํารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การบํารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 13.33 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการ
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 86.67
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
11.76 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 14.71 (รายละเอียดตามตารางที่ 12)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- การขุดลอกขยายพื้นที่
- การซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก
- การขุดแหล่งเก็บน้ํา
- การบํารุงรักษาดูแลขุดลอกคูคลอง
- การกําจัดวัชพืช
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คืองบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 12 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การบํารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
4
11.76
30
88.24
10
14.71
58
85.29
14
13.33
91
86.67

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน งานประปาหมู่บ้าน
12.ก่อสร้างระบบน้ําสะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน ก และ ข
13. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ําผิวดิน)
14. ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
15. ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
16. ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
17. ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
18. ทดสอบปริมาณน้ํา
19. ปรับปรุงประปาหมูบ่ ้านเดิม
ภารกิจที่ถ่ายโอน “งานประปาหมู่บ้าน” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 45.71 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจ
ถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 54.29
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการ
ภารกิจนี้ ร้อยละ 44.12 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
48.53
(รายละเอียดตามตารางที่ 13)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- การจัดหาเครื่องสูบน้ํา การก่อสร้างหอถังประปา
- การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
- การสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มผู้ใช้น้ําปรับปรุงระบบประปา
ทั้งนี้ไม่พบการรายงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบ
แหล่งงบประมาณ ได้แก่
- งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
- จากหน่วยงานอื่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 13 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “งานประปาหมู่บ้าน”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
รวม
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
3
100.00
15
44.12
19
55.88
34
100.00
33
48.53
35
51.47
68
100.00
48
45.71
57
54.29
105
100.00
ภารกิจที่ถ่ายโอน 20. ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ํา

ภารกิ จ ที่ ถ่ า ยโอน “ขุ ด สระ/ขุ ด ลอกหนองน้ํ า ” พบว่ า มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 25.71 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 74.29
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
20.59 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 29.41 (รายละเอียดตามตารางที่ 14)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การขุดลอกรางระบายน้ํา ลําห้วย หนองน้ํา สระน้ํา
เหมืองส่งน้ํา
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ งบประมาณมีจํากัด การบุกรุกล้ําเข้ามาในเขตสาธารณะ สภาพ
ปัญหาทางเข้าออกของพื้นที่
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จากหน่วยงานอื่น
เช่น กรมทรัพยากรน้ํา กองทุนไฟฟ้า
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ เครื่องจักรกล
ตารางที่ 14 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ํา”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
7
20.59
27
79.41
20
29.41
48
70.59
27
25.71
78
74.29
ภารกิจที่ถ่ายโอน 21. ก่อสร้างระบบประปาชนบท

รวม
จํานวน
3
34
68
105

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
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ภารกิจที่ ถ่ายโอน “ก่ อสร้างระบบประปาชนบท” พบว่ ามี องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 12.38 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 87.62
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
14.71 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 11.76 (รายละเอียดตามตารางที่ 15)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- การก่อสร้างระบบประปา
- การก่อสร้างถังสูง
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ การผุกร่อนจากน้ําเค็ม
แหล่งงบประมาณ ได้แก่
- จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตารางที่ 15 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “ก่อสร้างระบบประปาชนบท”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
5
14.71
29
85.29
8
11.76
60
88.24
13
12.38
92
87.62

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 22. ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาชนบท
ภารกิจที่ถ่ายโอน “ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาชนบท” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 17.14 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการ
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 82.86
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
20.59 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 16.18 (รายละเอียดตามตารางที่ 16)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เครื่องสูบน้ํา
การขยายท่อเมนระบบประปา แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดูแลบริหารจัดการ
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ผลิตน้ําประปาไม่เพียงพอ ระบบประปาเสื่อมโทรมมาก ขาด
งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และจากกองทุนประปา
รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 16 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาชนบท”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
7
20.59
27
79.41
11
16.18
57
83.82
18
17.14
87
82.86

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 23. งานจัดหาน้ํา
ภารกิจที่ถ่ายโอน “งานจัดหาน้ํา” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจ
ถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 12.38 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อย
ละ 87.62
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
14.71 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 11.76 (รายละเอียดตามตารางที่ 17)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การดําเนินการจัดหาน้ําสะอาดให้ประชาชน การ
ขุดเจาะบ่อประปาบาดาล การขยายเขตระบบประปา ทั้งนี้ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบ
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จากหน่วยงานอื่นคือ กรมทรัพยากร
น้ําบาดาล
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ ขอให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเป็นผู้ดําเนินการเอง
ตารางที่ 17 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “งานจัดหาน้ํา”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
5
14.71
29
85.29
8
11.76
60
88.24
13
12.38
92
87.62

รวม
จํานวน
3
34
68
105

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
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ภารกิจที่ถ่ายโอน 24. โครงการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบท
ภารกิจที่ถ่ายโอน “โครงการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบท” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 9.52 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการ
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 90.48
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
14.71 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 7.35 (รายละเอียดตามตารางที่ 18)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การขยายเขตประปาหมู่บ้าน การขยายท่อเมน
ระบบประปาหมู่บ้าน การก่อสร้างแท็งก์น้ําประปาหมู่บ้าน ทั้งนี้ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่พบ
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ตารางที่ 18 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “โครงการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบท”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
5
14.71
29
85.29
5
7.35
63
92.65
10
9.52
95
90.48

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ภารกิจที่ถ่ายโอน 25. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา
ภารกิจที่ถ่ายโอน “สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา” พบว่ามีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 12.38 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยัง
ไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 87.62
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
8.82 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 14.71 (รายละเอียดตามตารางที่ 19)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การสํารวจความต้องการจากประชาชน การจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ํา การสนับสนุนด้านการบริหารของกลุ่มผู้ใช้น้ํา
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ งบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงคลองส่งน้ํา

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 19 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ํา ”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
3
8.82
31
91.18
10
14.71
58
85.29
13
12.38
92
87.62

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจที่ถ่ายโอน 26. งานพัฒนาป่าชุมชน
ภารกิจที่ถ่ายโอน “งานพัฒนาป่าชุมชน” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 20.95 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอน
นี้ ร้อยละ 79.05
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
14.71 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 25.00 (รายละเอียดตามตารางที่ 20)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มอาสาดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
ดูแลป้องกันไฟป่าในชุมชน การอบรมป้องกันไฟป่า การปลูกป่าชุมชน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย จัดตั้ง
เขตป่าชุมชน จัดตั้งงบประมาณในการป้องกันไฟป่า จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน การประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันไฟป่า กาบริหารจัดการดูแลส่งเสริมกิจกรรมป่าชุมชน การจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเกี่ยวกับไฟ
ป่า การฝึกอบรม อป.พร. ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการดับไฟป่า
คณะกรรมการขาดความรู้
แหล่งงบประมาณ ได้ แ ก่ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง หน่ วยงานอื่ น เช่น กรมป่า ไม้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเด็ น ที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น คื อ งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ ห้
คณะกรรมการ

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 20 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “งานพัฒนาป่าชุมชน”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
5
14.71
29
85.29
17
25.00
51
75.00
22
20.95
83
79.05

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 27. ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา)
ภารกิจที่ถ่ายโอน “ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา)”
พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 7.62 และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 92.38
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
2.94 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 10.29 (รายละเอียดตามตารางที่ 21)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ รวมกลุ่มฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน การ
จัดตั้งกลุ่ม การสร้างเครือข่าย
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเข้าร่วมในการจัดฝึกอบรม
แหล่งงบประมาณ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ตารางที่ 21 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “ฝึ กอบรมประชาชนทั่ วไป (อบรมอาสาสมั ค ร
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา)”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
1
2.94
33
97.06
7
10.29
61
89.71
8
7.62
97
92.38

รวม
จํานวน
3
34
68
105

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
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ภารกิจที่ถ่ายโอน 28. การติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบ
กิจการตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 และกิจกรรมต่อเนื่อง
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการ
ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 และกิจกรรมต่อเนื่อง” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่าย
โอนนี้แล้ว ร้อยละ 12.38 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ
87.62
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
8.82 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 14.71 (รายละเอียดตามตารางที่ 22)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานของโรงโม่หิน
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ อบรมเจ้าหน้าที่แนะนําวิธีการตรวจสอบแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ การตรวจสอบและรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ขาดเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะดําเนินการ
เรื่องนี้
แหล่งงบประมาณ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ตารางที่ 22 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และกิจกรรมต่อเนื่อง ”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
3
8.82
31
91.18
10
14.71
58
85.29
13
12.38
92
87.62

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 29. การดําเนินการตามกฎหมาย
ภารกิ จที่ถ่ายโอน “การดําเนินการตามกฎหมาย” พบว่ ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 14.29 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 85.71
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
11.76 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 16.18 (รายละเอียดตามตารางที่ 23)

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ การแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามกฎหมาย การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การรายงานข้อมูลต่อนายอําเภอและผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด การปฏิ บั ติ ต าม พ.ร.บ.ควบคุ ม อาคาร พ.ร.บ.ขุ ด ดิ น ถมดิ น การเข้ า ร่ ว มตรวจสอบในรู ป ของ
คณะกรรมการ
ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
แหล่งงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ตารางที่ 23 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การดําเนินการตามกฎหมาย”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
4
11.76
30
88.24
11
16.18
57
83.82
15
14.29
90
85.71

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 30. การสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ภารกิ จ ที่ ถ่ า ยโอน “การสร้ า งจิ ต สํ า นึ กด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม/การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชน” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 19.05 และมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 80.95
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
26.47 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 16.18 (รายละเอียดตามตารางที่ 24)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และแจ้งในที่ประชุมกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน/การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การ
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข อบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินงาน
แหล่งงบประมาณ เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ วิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม ชุดตรวจ D.O

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 24 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม/การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
9
26.47
25
73.53
11
16.18
57
83.82
20
19.05
85
80.95

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 31. การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 16.19 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 83.81
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
20.59 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 14.71 (รายละเอียดตามตารางที่ 25)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรรักษาความ
ปลอดภัยและประชาชน การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครป้องกันกันไฟป่า การเฝ้าระวังภัยต่างๆ
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
แหล่งงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ งบประมาณ
ตารางที่ 25 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
7
20.59
27
79.41
10
14.71
58
85.29
17
16.19
88
83.81

รวม
จํานวน
3
34
68
105

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
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ภารกิจที่ถ่ายโอน 32. การฟื้นฟูและบําบัดสิ่งแวดล้อม
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การฟื้นฟูและบําบัดสิ่งแวดล้อม” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 10.48 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการ
ภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 89.52
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
14.71 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 8.82 (รายละเอียดตามตารางที่ 26)
โดยมี ผ ลการดํ า เนิ น งานในภารกิ จนี้ ได้แ ก่ การดํ า เนิน การร่ วมกับ ประชาชน/สํา นัก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/กรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รณรงค์ปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ กําจัดขยะ
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ งบประมาณที่จํากัด
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ตารางที่ 26 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การฟื้นฟูและบําบัดสิ่งแวดล้อม”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
5
14.71
29
85.29
6
8.82
62
91.18
11
10.48
94
89.52

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 33. การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 2.86 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการ
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 97.14
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลมี
การดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 4.41 (รายละเอียดตามตารางที่ 27)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ โครงการศึกษาวิจัยแนวทางป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่27 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
0
0.00
34
100.00
3
4.41
65
95.59
3
2.86
102
97.14

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 34. งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด
ภารกิจที่ถ่ายโอน “งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 9.52 และมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 90.48
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
14.71 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 7.35 (รายละเอียดตามตารางที่ 28)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ ร่วมจัดทําแผนฯระดับจังหวัด การตั้งงบประมาณ
สนับสนุนให้กับจังหวัด โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ตารางที่ 28 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “งานสนั บสนุ นแผนปฏิ บั ติ การเพื่ อการจั ดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
5
14.71
29
85.29
5
7.35
63
92.65
10
9.52
95
90.48

รวม
จํานวน
3
34
68
105

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
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ภารกิ จ ที่ ถ่ า ยโอน 35. งานติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและจั ด ทํ า รายงาน
สถานการณ์มลพิษในท้องถิ่นของตน
ภารกิจที่ถ่ายโอน “งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทํารายงานสถานการณ์
มลพิษในท้องถิ่นของตน” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 7.62
และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 92.38
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
11.76 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 5.88 (รายละเอียดตามตารางที่ 29)
โดยมี ผ ลการดํ า เนิ น งานในภารกิ จ นี้ ได้ แ ก่ การจั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นการติ ต ดามผลการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ การตรวจสอบคุณภาพน้ํา รวมถึงการ
จัดทําโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บ ได้ แ ก่ ขาดบุ ค ลากรในการดํ า เนิ น การ ขาดความต่ อ เนื่ อ งในการ
ดําเนินงาน
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ D.O.
ตารางที่ 29 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
จัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษในท้องถิ่นของตน”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
4
11.76
30
88.24
4
5.88
64
94.12
8
7.62
97
92.38

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 36. งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง
ภารกิจที่ถ่ายโอน “งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 5.71 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการ
ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 94.29
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
11.76 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 2.94 (รายละเอียดตามตารางที่ 30)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่ มีข้อบัญญัติตําบล ตาม พรบ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงวิธีการดําเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขาดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม
แหล่งงบประมาณ ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 30 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
4
11.76
30
88.24
2
2.94
66
97.06
6
5.71
99
94.29

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 37. การบําบัดน้ําเสีย
- ระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 23 โครงการ
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การบําบัดน้ําเสีย...ระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 23 โครงการ” ในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภคที่ 8 มีการดําเนินงานในภารกิจนี้ คือรับมอบระบบบําบัดน้ําเสียจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 1 ระบบ คิดเป็นร้อยละ 0.95 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคิดเป็น
ร้อยละ 2.94 ของเทศบาล
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด
ตารางที่ 31 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การบําบัดน้ําเสีย”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
1
2.94
33
97.06
0
0.00
68
100.00
1
0.95
104
99.05

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 38. การจัดการขยะมูลฝอย
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยจํานวน 2 โครงการ
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การจัดการขยะมูลฝอย...ระบบกําจัดขยะมูลฝอยจํานวน 2 โครงการ”
พบว่าในพื้นที่สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ไม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้รับภารกิจถ่ายโอนนี้

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 32 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การจัดการขยะมูลฝอย”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
0
0.00
34
100.00
0
0.00
68
100.00
0
0.00
105
100.00

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 39. การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์ประเภท
พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมือง
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน” พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 21.90
และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 78.10
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
20.59 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 23.53 (รายละเอียดตามตารางที่ 33)
โดยมีผลการดําเนินงานในภารกิจนี้ ได้แก่
- การรางวัด สอบเขตพื้นที่สาธารณะและว่างเปล่า เพื่อออกโฉนดให้ชัดเจน
- ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ลานกีฬา , อาคารเอนกประสงค์
- ออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
- ป้องกันไม่ให้ประชาชนบุกรุก
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่
- ประชาชนในพื้นที่มีการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่บางส่วน
- ไม่ทราบเขตแดนที่แน่ชัด
- ไม่มีงบประมาณเพียงพอ
- ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ
- ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
- ขาดเอกสรต่างๆเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ เช่น แผนที่
แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
ประเด็นที่ขอรับการสนับสนุน คือ
- เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาดําเนินการวัดสอบเขตที่สาธารณะและพื้นที่ว่างเปล่า
- จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่ อปท.
- ให้มีการดําเนินการกับผู้บุกรุกที่สาธารณะ

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 33 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะ
ประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
7
20.59
27
79.41
16
23.53
52
76.47
23
21.90
82
78.10

รวม
จํานวน
3
34
68
105

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00

ภารกิจที่ถ่ายโอน 40. การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน(ที่ดินรกร้างว่างเปล่า)
ภารกิจที่ถ่ายโอน “การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน(ที่ดินรกร้างว่างเปล่า) ” พ บ ว่ า มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้แล้ว ร้อยละ 12.38 และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยังไม่มีการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ ร้อยละ 87.62
เมื่อพิจารณาการดําเนินการภารกิจถ่ายโอนนี้ แยกตามประเภทขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่มีการดําเนินการในภารกิจนี้ เทศบาลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ
14.71 และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการภารกิจนี้ ร้อยละ 11.76 (รายละเอียดตามตารางที่ 34)
ตารางที่ 34 จํานวนและร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาค 8 จําแนกตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน “การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน(ที่ดินรกร้าง
ว่างเปล่า)”
ประเภท
อบจ.
เทศบาล
อบต.
รวม

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดําเนินการ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
0
0.00
3
100.00
5
14.71
29
85.29
8
11.76
60
88.24
13
12.38
92
87.62

รวม
จํานวน
3
34
68
105

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
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สรุปผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2554 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้ร่วมมือกับสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามการดําเนินงานภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จํานวน 416 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5 แห่ง เทศบาล 108 แห่ง (เทศบาลเมือง 10 แห่ง และเทศบาลตําบล 98 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตําบล
303 แห่ง โดยการส่งแบบสอบถามการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3 ด้าน รวม 40 ภารกิจ เป็นภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
24 ภารกิจ ภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1 ภารกิจ และภารกิจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 ภารกิจ
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 8 ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมากจํานวน 105 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 25.24 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งแบบสอบถามกลับ ร้อยละ 60 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้ ง หมด เทศบาลเมื อ งส่ ง แบบสอบถามกลั บ ร้ อ ยละ 20 ของเทศบาลเมื อ งทั้ ง หมด เทศบาลตํ า บลส่ ง
แบบสอบถามกลับร้อยละ 32.32 ของเทศบาลตําบลทั้งหมด และองค์การบริหารส่วนตําบลส่งแบบสอบถาม
กลับร้อยละ 22.30 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบกลับมา พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งมีการดําเนินการภารกิจที่ถ่ายโอน โดยภารกิจถ่ายโอนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ คิดเป็น
ร้อยละโดยสรุปดังนี้
ที่
ภารกิจ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ทางน้ํา แหล่งน้าํ สาธารณูปโภค และระบบประปาชนบท)
กรมการขนส่งทางน้าํ และพาณิชยนาวี
1. ร่องน้ําภายในประเทศที่เป็นบึง ลําคลอง แม่น้ําขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ใน อปท. นั้นๆ เพียง
แห่งเดียว
2. ร่องน้ําชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก งานดูแลและบํารุงรักษาร่องน้ํา
3. การอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา
3.1 อํานาจการอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ํา ได้แก่ ท่าเทียบเรือ สะพานปรับระดับ
และโป๊ะเทียบเรือ เขือ่ นกั้นน้ําเซาะ คานเรือ โรงสูบน้ํา และอาคารหรือสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําอืน่ ที่
การขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีกําหนดเป็นการเฉพาะรายและได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ทั้งนี้ โดยให้กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีกาํ หนดประเภท ลักษณะ ขนาด
ของสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําที่จะมอบให้เทศบาลเมืองพัทยา อบต. และ กทม. อนุญาตให้ก่อสร้างได้
กรมชลประทาน
4. การดูแลบํารุงรักษาทางน้ํา
5. โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําและฝายน้ําล้น
7. ขุดสระน้ําสาธารณะ
รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
29.52
3.81
6.67

14.29
37.14
4.76
8.57
หน้า 31

ที่
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ภารกิจ
กรมประมง
การขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อการประมง (ประมงหมู่บ้าน)
กรมพัฒนาที่ดนิ
งานปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้าํ ขนาดเล็ก
กรมการปกครอง
การก่อสร้างฝายประชาอาสา
การบํารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาดเล็ก
กรมทรัพยากรน้ํา
ก่อสร้างระบบน้ําสะอาดหมู่บา้ นมาตรฐาน ก และ ข
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (น้ําผิวดิน)
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ทดสอบปริมาณน้ํา
ปรับปรุงประปาหมู่บ้านเดิม
ขุดสระ/ขุดลอกหนองน้ํา
ก่อสร้างระบบประปาชนบท
ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาชนบท
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
งานจัดหาน้ํา
โครงการเร่งรัดการขยายระบบประปาชนบท

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ
กรมการพัฒนาชุมชน
25. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลบํารุงรักษาป่า
กรมป่าไม้
26. งานพัฒนาป่าชุมชน
กรมประมง
27. ฝึกอบรมประชาชนทั่วไป (อบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา)
- การจัดการสิง่ แวดล้อมและมลพิษต่างๆ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
28. การติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่
รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
2.86
2.86
4.76
13.33

45.71

25.71
12.38
17.14
12.38
9.52

12.38

20.95
7.62
12.38
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ที่
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.

39.
40

ภารกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๐ และกิจกรรมต่อเนื่อง
การดําเนินการตามกฎหมาย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
การสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งแวดล้อม
การฟื้นฟูและบําบัดสิ่งแวดล้อม
การศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
งานสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
กรมควบคุมมลพิษ
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทํารายงานสถานการณ์มลพิษในท้องถิ่นของ
ตน
1 งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา
2 แม่น้ําสายหลัก
3 ลําน้ําสาขาและแหล่งน้ําปิด
4. น้ําทะเลชายฝั่ง
งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง
1. ตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ
2. พื้นทีท่ ี่มสี ถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งอยู่
3. พื้นทีท่ ี่ไม่มสี ถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
4. พื้นทีท่ ี่มีความเสีย่ งต่อปัญหามลพิษทางอากาศสูง หรือในพื้นที่ที่ต้องมีการจัดการคุณภาพ
อากาศในระดับภาค เช่น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การบําบัดน้ําเสีย
- ระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 23 โครงการ
การจัดการขยะมูลฝอย
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยจํานวน 2 โครงการ
3.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
กรมการปกครอง
การดูแลรักษาและคุม้ ครองป้องกันทีส่ าธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
กรมที่ดิน
การดูแลรักษาและคุม้ ครองป้องกัน(ที่ดินรกร้างว่างเปล่า)

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ
14.29
19.05
16.19
10.48
2.86
9.52
7.62

5.71

0.95
0.00

21.90
12.38
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ภาคผนวก

รายงานการติดตามภารกิจถ่ายโอนในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 34

แบบสอบถามการดําเนินงานตามภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั การถ่ายโอนแล้ว
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามการดําเนินงานตามภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนแล้ว
ชุดนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ข้อมูลความก้าวหน้าภารกิจที่ อปท. ได้ดําเนินการ การถ่ายโอน โดยข้อมูลที่ได้รับจาก
อปท. จะถู ก ประมวลผลในภาพรวม และนํ า ผลมาใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแนวทางการสนั บ สนุ น อปท. ในการดํ า เนิ น การด้ า นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่
หัวข้อเรื่อง
(1)* ส่วนราชการ/ภารกิจทีถ่ ่ายโอน
(2)* ขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอน/วิธปี ฏิบัติ
(3)* ผลการดําเนินการ
(4)* รายละเอียดผลการดําเนินการ
(5)* ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
(6)* แหล่งงบประมาณ
(7)* ประเด็นขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง

คําชี้แจง
เป็นรายชื่อของหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติเดิม และได้กําหนดภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่น และได้แจ้งการถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่น ซึ่งได้มีการกําหนดไว้แล้ว
เป็นขอบเขตของภารกิจ ลักษณะงาน และกิจกรรมที่ได้ถกู กําหนดไว้แล้ว
เป็นข้อมูล ซึ่ง อปท. ต้องแจกแจงรายละเอียดการดําเนินงานที่ผ่านมาในรายกิจกรรม ทั้งในส่วนที่ดําเนินการแล้ว และ
ยังไม่ได้ดําเนินการ
หากเป็นกิจกรรมที่ อปท. ได้ดําเนินการแล้ว ระบุรายละเอียดของการดําเนินการให้ชัดเจนทุกขั้นตอน
แจกแจงรายละเอียดของปัญหาอุปสรรคทั้งที่ได้ดําเนินการและที่ไม่ได้ดาํ เนินการ เพื่อจะได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น
ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ กิจกรรม/โครงการ ทั้งในส่วนงบประมาณแผ่นดิน และท้องถิ่นทุกกิจกรรม ทุก
โครงการ และทุกแหล่งงบประมาณ
ให้อปท. แจกแจงความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น และระบุกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม
และแหล่งที่มาของงบประมาณ ในการดําเนินการ
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แบบสอบถาม
ภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รบั การถ่ายโอนแล้ว
1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ทางน้ํา แหล่งน้ํา สาธารณูปโภค และระบบประปาชนบท)
ขอบเขตการถ่ายโอน
1. ให้กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีและกรมชลประทาน
ดําเนินการ
1.1 กําหนดทางน้ําตามประเภท ดังนี้
1.1.1 ทางน้ําประเภทที่ อปท. ดูแลและบํารุงรักษาได้เอง
1.1.2 ทางน้ําประเภทที่กรมการขนส่งและพาณิชยนาวี
และกรมชลประทาน ดูแลและบํารุงรักษา
1.2 จําแนกงาน/กิจกรรมของการดูแลและบํารุงรักษาทาง
น้ํ า ประเภทที่ ก รมขนส่ ง ทางน้ํ า และพาณิ ช ยนาวี และกรม
ชลประทาน ดูแลและบํารุงรักษา ตาม ข้อ 1.1.2 ที่สามารถมอบ
ให้ อปท. ดําเนินการได้
2. ให้กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีและกรมชลประทาน
มอบให้ เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ กทม. รับผิดชอบดูแล
และบํารุงรักษาทางน้ําประเภทที่ อปท. ดูแลและบํารุงรักษาได้
เองตามข้อ 1.1.1
กรณีทางน้ําในเขตจังหวัดที่ผ่าน อปท. มากกว่าหนึ่งแห่งให้
อบจ. และ อปท. ดูแลและบํารุงรักษาร่วมกัน
3. ทางน้ําประเภทที่กรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชยนาวีและ
กรมชลประทานมอบงาน/กิ จกรรมทางน้ํ าที่ อปท. สามารถ
ดําเนินการได้ตามข้อ 1.2 ให้ อปท. ดําเนินการ

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ
4. ให้ ก รมขนส่ ง ทางน้ํ า และพาณิ ช ยนาวี มอบอํ า นาจการ
อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําแม่น้ํา ได้แก่ ท่าเทียบเรือ สะพาน
ปรับระดับ และโป๊ะเทียบเรือ เขื่อนกันน้ําเซาะ คานเรือ โรงสูบ
น้ําและอาคารหรือสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําอื่นที่กรมการขนส่งทางน้ํา
และพาณิชยนาวีกําหนดเป็นการเฉพาะรายและได้ประกาศใน
ราชกิ จจานุ เบกษา ให้ เทศบาลเมื องพั ทยา อบต. และ กทม.
ทั้ งนี้ โดยให้ กรมการขนส่ งและพาณิ ชยนาวี กํ าหนดประเภท
ลักษณะ ขนาดของสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําที่จะมอบให้เทศบาล เมือง
พัทยา อบต. และ กทม. อนุญาตให้ก่อสร้างได้

(1) กรมการขนสงทางน้ํา ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ
1. ภารกิจที่ควรยกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล
และพาณิชยนาวี
(1) งานกําจัดขยะ
(2) งานกําจัดผักตบชวา
1. ร่องน้าํ ภายในประเทศที่
(3) งานขุดลอก
เป็นบึง ลําคลอง แม่น้ําขนาด
(4) งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
เล็กที่มีพื้นที่อยู่ใน อปท.
(5) งานติดตั้งและบํารุงและปายเครื่องหมายการเดินเรือ
นั้นๆ เพียงแห่งเดียว
ทั้งนี้ ภารกิจทั้ง 5 ข้อนี้ต้องอยู่ในทางน้ําที่เป็นบึง ลําคลอง
และแม่น้ําขนาดเล็กที่มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
เพี ยงแห่ งเดี ยว หรื อกรณี กระทบกั บพื้ นที่ ท้ องถิ่ นหลายแห่ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทําร่วมกันได้
2. ร่องน้าํ ชายฝัง่ ทะเล
ขนาดเล็ก งานดูแลและ
บํารุงรักษาร่องน้าํ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการดูแล บํารุงรักษาร่องน้ํา
ชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก การปฏิบัติประกอบด้วย
1. งานสํารวจสภาพของร่องน้ําและสิง่ แวดล้อมต่างๆ
2. งานขุดลอกร่องน้าํ และลําเลียงวัสดุที่ได้จากการขุด

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ
ลอกร่องน้าํ ออกจากบริเวณแนวร่องน้ํา
3. งานจัดหา ก่อสร้าง ติดตัง้ เครื่องหมายการเดินเรือใน
ร่องน้ํา โดยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เฉพาะร่องน้ําขนาดเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่เขตปกครอง
4. ร่องน้ําขนาดอื่นๆ ที่เป็นร่องน้ําสายหลักที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ กรมการขนส่งทางน้าํ และ
พาณิชยนาวีดูแล บํารุงรักษาต่อไป

3. การอนุญาตให้ก่อสร้าง
สิ่งล่วงล้าํ ลําแม่น้ํา
3.1 อํานาจการอนุญาต
ให้ ก่ อ สร้ า งสิ่ ง ล่ ว งล้ํ า ลํ า
แม่น้ํา ได้แก่ ท่าเทียบเรือ
สะพานปรับระดับและโป๊ะ
เทียบเรือ เขื่อนกั้นน้ําเซาะ
คานเรื อ โรงสู บ น้ํ า และ
อาคารหรื อ สิ่ ง ล่ ว งล้ํ า ลํ า
แม่ น้ํ าอื่ นที่ การขนส่ งทาง
น้ํ า แ ล ะ พ า ณิ ช ย น า วี
กําหนดเป็นการเฉพาะราย
และได้ ป ระกาศในราช
กิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โดยให้
กรมการขนส่งทางน้ําและ
พ า ณิ ช ย น า วี กํ า ห น ด
ประเภท ลั ก ษณะ ขนาด
ของสิ่งล่วงล้ําลําแม่น้ําที่จะ
มอบให้เทศบาลเมืองพัทยา

มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย พ.ศ.
2456 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพรบ.การเดินเรือในน่านน้ําไทย ฉบับที่
14 พ.ศ. 2535 ซึ่ งว่ าด้ วยการปลู กสร้ างอาคารหรื อสิ่ งอื่ นใด
ล่วงล้ําลําแม่น้ําที่เป็นมาตรการทางกฎหมายที่มุ่งเน้นด้านการ
ควบคุมมิให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในลําแม่น้ํา
อั น จะก่ อให้ เกิ ดอุ ปสรรคในการสั ญจรทางน้ํ า หรื อกี ดขวาง
เส้ น ทางเดิ น เรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การไหลของ
กระแสน้ํา สภาพชายตลิ่งหรือชายฝั่งมากกว่าการมุ่งสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในลําแม่น้ํา
ซึ่งเป็นทางน้ําสาธารณะที่มีอยู่ค่อนข้างจํากัด จึงได้มีการกําหนด
ลักษณะของอาคารหรือการล่วงล้ําลําแม่น้ําที่พึงอนุญาตได้
คือ
1. ท่าเทียบเรือ
2. สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ
3. สะพานข้ามแม่น้ําหรือสะพานข้ามคลอง
4. ท่อหรือสายเคเบิล
5. เขื่อนกันน้ําเซาะ
6. คานเรือ
7. โรงสูบน้ํา

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน
อบต. และ กทม. อนุญาต
ให้ก่อสร้างได้
(2) กรมชลประทาน
4. การดูแลบํารุงรักษาทาง
น้ํา
5. โครงการขุดลอกหนอง
น้ําและคลองธรรมชาติ

(3) กรมส่งเสริมสหกรณ์
6. ปรับปรุงซ่อมแซมอ่าง
เก็บน้ําและฝายน้าํ ล้น
7. ขุดสระน้าํ สาธารณะ

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ
8. ลักษณะของการล่วงล้ําลําแม่น้ําที่ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว คือกระชังเลี้ยงสัตว์น้ํา
ทางน้าํ ประเภทที่ 2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและ
บํารุงรักษา (ยกเว้นอาคารชลประทาน)
ให้ อปท. มีอํานาจในการดูแลและบํารุงรักษาทางน้ําในเขตพื้นที่
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ําการใช้ประโยชน์
การสัญจรทางน้ํา โดยให้ดําเนินการดังนี้
1.1 จัดทําแผนงาน
1.2 สํารวจออกแบบ
1.3 ประมาณราคา
1.4 จัดซื้อจัดจ้าง
1.5 จ้างเหมาดําเนินการ
1.6 ดูแลบํารุงรักษา
1. มอบอํานาจการจัดการ อปท. ดําเนินการเอง โดยถ่ายโอน
แหล่งน้ําที่เป็นสาธารณะทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งในเขตนิคมสหกรณ์และนอกเขตนิคมสหกรณ์
ให้ อปท. รับไปดําเนินการใช้ประโยชน์โดยประสานกับสหกรณ์
และสมาชิกที่ใช้ประโยชน์อยู่ด้วย
2. ดู แ ล รั ก ษา ซ่ อ มแซม หรื อ ก่ อ สร้ า งเพิ่ ม เติ ม โดยใช้
งบประมาณของ อปท. เอง หรือของบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องนี้ โดยตรงเช่น กรมชลประทาน เป็น
ต้น

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ
ขอบเขตการถ่ายโอน
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ่ายโอนการดูแล
บํ า รุ ง รั ก ษาสระเก็ บ น้ํ า เพื่ อ อุ ป โภค บริ โ ภคที่ ป ระชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน การขุดลอก แหล่งน้ํา บ่อบาดาลและฝายน้ํา
ล้น ให้เทศบาล อบจ. และ อบต. ในเขตพื้นที่ ยกเว้นแหล่งน้ําใน
ไร่นาซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์เฉพาะตัวของเกษตรกรหรือเป็นไป
ตามเงื่ อนไขในระเบี ยบปฏิ บั ติ เกษตรกรที่ ได้ รั บสิ ทธิ จากการ
ปฏิรูปที่ดิน

(4) กรมประมง
8. การขุดลอกแหล่งน้ํา
เพื่อการประมง (ประมง
หมู่บ้าน)
(5) กรมพัฒนาทีด่ ิน
9. งานปรับปรุงซ่อมแซม
แหล่งน้าํ ขนาดเล็ก
(6) กรมการปกครอง
10. การก่อสร้างฝาย
ประชาอาสา
11. การบํารุงรักษา
ซ่อมแซมแหล่งน้ําขนาด
เล็ก

1. ให้ อปท. กําหนดพื้นที่เป้าหมายและดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การสํารวจและออกแบบแหล่งน้ําเพื่อการประมง
3. จัดตั้งองค์กรชุมชนที่เข้ามาดูแลแหล่งน้าํ
1. สํารวจ – ออกแบบ
2. ส่งมอบแบบแปลนให้แก่ อปท.
3. อปท. ทําการจัดซื้อจัดจ้าง
4. กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ให้คําปรึกษาในการดูแลงานดังกล่าว
1. ถ่ายโอนงบประมาณการก่อสร้าง (ฝาย) และบํารุงรักษาแหล่ง
น้ําขนาดเล็กให้ อบต.
2. โอนฝายให้เป็นทรัพย์สินของ อบต. และเทศบาล
3. ให้ อบต. และเทศบาล รับผิดชอบในการบํารุงรักษาฝายและ
แหล่งน้าํ ขนาดเล็กในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณของ อบต. และ
เทศบาล เอง

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน
(7) กรมทรัพยากรน้ํา
12.ก่อสร้างระบบน้ํา
สะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน
ก และ ข

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ
1. ศึกษาความเหมาะสมของโครงการและสํารวจข้อมูล
2. การสํารวจออกแบบและประมาณราคา
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ
5. การควบคุมงานและตรวจการก่อสร้าง

13. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (น้ําผิวดิน)
14. ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดกลาง
15. ประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดใหญ่
16. ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดิน
17. ประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่
18. ทดสอบปริมาณน้าํ
19. ปรับปรุงประปา
หมู่บ้านเดิม
20. ขุดสระ/ขุดลอกหนอง
น้ํา

1. มอบอํานาจให้ อปท. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. กรมทรัพยากรน้ํากําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการทํางาน
ให้ อบต. และ อบจ. ใช้เป็นคู่มือประกอบการทํางาน
3. จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตา่ งๆ ของ อบต.
และ อบจ.

1. ศึกษาความเหมาะสมของโครงการและจัดทําแผนและ
งบประมาณ
2. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. การสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ การประมาณราคาและการ
จัดทําข้อกําหนดการก่อสร้าง
4. การจัดซื้อจัดจ้าง

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ
5. การทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ
6.การควบคุมงานการตรวจการจ้าง
7. การจัดทําทะเบียนประวัติโครงการ

21. ก่อสร้างระบบประปา
ชนบท
22. ซ่อมแซมและปรับปรุง
ระบบประปาชนบท
(8) กรมทรัพยากรน้ํา
ถ่ายโอนงานจัดหาน้ําสะอาดให้แก่ อปท.
บาดาล
23. งานจัดหาน้ํา
24. โครงการเร่งรัดการ
ขยายระบบประปาชนบท

1. มอบอํานาจให้ อปท. ดําเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ส่วนราชการกําหนดรูปแบบ รายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
3. ประเมินราคากลาง

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(9) กรมการพัฒนาชุมชน 1. อปท. เป็นผู้รวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําจํานวนไม่น้อยกว่า
30 คน ขึ้นไป โดยดําเนินการในจุดที่แหล่งน้ํามีปัญหามาก (ตาม
25. สนับสนุนกิจกรรม
เกณฑ์จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล กชช. 2 ค ปี 2542 ข้อ 37)
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
2. อปท. ประสานหน่วยงานพัฒนาชุมชนและร่วมดําเนินการ
จากแหล่งน้ํา
ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ใช้น้ํา
3. อปท. ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้ใช้น้ําที่ผ่านการฝึกอบรมเตรียม
ความพร้อมตามหลักสูตรของกรมการพัฒนาชุมชน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ.
2538 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
5. อปท. ให้กลุ่มอาชีพผู้ใช้นา้ํ บริหารจัดการในรูป “ทุนของ
กลุ่ม” โดยให้เลือกดําเนินการในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็น
การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 4 ประเภท คือ
1) ด้านการเพาะปลูก
2) ด้านการเลี้ยงสัตว์
3) ด้านการประมง
4) ด้านการทําไร่นาสวนผสม
6. อปท. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของกลุ่ม
อาชีพผู้ใช้นา้ํ

3. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลบํารุงรักษาป่า
(10) กรมป่าไม้
ขอบเขตการถ่ายโอน
26. งานพัฒนาป่าชุมชน
1) เขตพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ยกเว้นพื้นที่อนุรักษ์
ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ต้น
น้ําลําธารที่ อปท. ดําเนินการอยู่แล้ว ให้ถ่ายโอนได้ทันที โดยมี
เงื่อนไข คือ พื้นที่ป่าดังกล่าวต้องอยู่ติดกับชุมชนหรือชุมชนได้
ดูแลป่านัน้ อยู่แล้ว
2) ป่าชุมชน การป้องกันไฟป่า และควบคุมไฟป่า ให้
อปท. มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนดําเนินการและสนับสนุน
ด้านงบประมาณ
3) ป่าชุมชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลป่าไม้และ
วางแผนใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในท้องถิ่นของตน

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

(11) กรมประมง
27. ฝึกอบรมประชาชน
ทั่วไป (อบรมอาสาสมัคร
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา)

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ
1. มอบอํานาจการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู
บํารุ งดู แลรั กษา และการใช้ ประโยชน์ ตามระเบี ยบกฎหมาย
บัญญัติ
2. ประชาสัมพันธ์
3. สํารวจข้อมูลและความพร้ อมขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบล (อบต.) ในการดําเนินงานด้านการควบคุมไฟป่า
4. เตรียมความพร้อมให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
ในด้านการควบคุมไฟป่า
5. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดขอบเขต
พื้นที่รับผิดขอบ ดูแลควบคุมไฟป่า
6. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการ
ป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า ตลอดจนบรรจุงานควบคุมไฟป่าใน
แผนพัฒนาตําบล
7. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ทั้งในระดับตําบลและหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับป่า
8. ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. สนับสนุนด้านวิชาการไฟป่าให้แก่การดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. รวมกลุ่มประชาชนในพื้นที่
2. จัดฝึกอบรม
3. จัดตั้งกลุ่ม
4. บริหารและจัดการทรัพยากรในแหล่งน้าํ ในเขตพืน้ ที่ที่
รับผิดชอบ
5. การสร้างเครือข่าย การสัมมนาร่วม การจัดตั้งศูนย์ระดับ
จังหวัด

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ

3.2 การจัดการสิง่ แวดล้อมและมลพิษต่างๆ
1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
(12) กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
28. การติดตามตรวจสอบ 2. ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ 3. การดําเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
โครงการฟื้นฟูที่ทําเหมืองแร่แล้ว
มลพิษในการประกอบ
กิจการตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.
๒๕๑๐ และกิจกรรม
ต่อเนื่อง
29. การดําเนินการตาม
1. การมีส่วนร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาอนุญาตการ
กฎหมาย
ประกอบกิจการ
2. การให้ความเห็น/คําแนะนําและการรายงาน ข้อเท็จจริงต่อผู้
มีอํานาจตามกฎหมาย
3. ขั้นเตรียมการ
- จําแนกรายละเอียดของขอบเขตภารกิจอํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่จะถ่ายโอน
- กําหนดมาตรฐานกลางด้านวิศวกรรมและการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมในการประกอบกิจการ
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
- กําหนดวิธีการติดตาม/กํากับดูแลการดําเนินงานของ อปท.
- ฝึกอบรม
- สร้างเสริมสมรรถนะ/สร้างระบบเครือข่าย
(13) สํานักนโยบายแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การมอบอํานาจการจัดการให้ อปท. ดําเนินการได้เอง โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. อปท. จัดทําโครงการเสนอจังหวัดพิจารณา รวบรวม

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ

โครงการแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด
30. การสร้างจิตสํานึกด้าน
สิ่งแวดล้อม/การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
31. การเฝ้าระวังและ
ป้องกันสิง่ แวดล้อม
32. การฟื้นฟูและบําบัด
สิ่งแวดล้อม
33. การศึกษาวิจยั เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
34. งานสนับสนุน
แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ในระดับจังหวัด
(14) กรมควบคุมมลพิษ
35. งานติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
จัดทํารายงานสถานการณ์
มลพิษในท้องถิ่นของตน
1 งานตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา
2 แม่น้ําสายหลัก

วิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อเสนอเป็นแผนปฏิบัติการฯ มายัง สผ. ตาม
ม. 34 38 39 แห่ง พ.ร.บ. สิง่ แวดล้อม พ.ศ.2535
2. สผ. พิจารณาวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญตาม
ภาพรวมของประเทศ ข้อจํากัดของงบประมาณและความพร้อม
ของ อปท. เสนอ กก.วล. และขอตัง้ งบประมาณประจําปี
3. การถ่ายโอนงบประมาณตามโครงการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด

ดําเนินการเองหรือจัดจ้างหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน
ดําเนินการแทน โดยกรมควบคุมมลพิษยังคงร่วมดําเนินการใน
ส่วนของแม่น้ําสายหลักและน้ําทะเลชายฝั่งและกํากับดูแลให้
อปท. ดําเนินการตามหน้าที่และหลักเกณฑ์ปฏิบัตทิ ี่กรมควบคุม
มลพิษกําหนด

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
แหล่ง
งบ
ประมาณ

7
ประเด็นขอรับการ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน
3 ลําน้ําสาขาและแหล่งน้าํ
ปิด
4. น้ําทะเลชายฝัง่
36. งานตรวจสอบคุณภาพ
อากาศและเสียง
1. ตรวจสอบสถานการณ์
มลพิษทางอากาศและเสียง
จากยานพาหนะ
2. พื้นที่ที่มีสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศตัง้ อยู่
3. พื้นที่ที่ไม่มีสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
4. พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ
ปัญหามลพิษทางอากาศสูง
หรือในพื้นที่ที่ต้องมีการ
จัดการคุณภาพอากาศใน
ระดับภาค เช่น โครการ
นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
การดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ

อปท. สามารถซื้อบริการจากภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นที่มี
ศักยภาพในการดําเนินการภายในกรอบและวิธีการที่ คพ.
กําหนดและจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลของเครือข่าย การตรวจวัด
คุณภาพอากาศที่ อปท. แต่ละแห่งเป็นผู้ดําเนินการมายังศูนย์
รวบรวมข้อมูลระดับประเทศที่ คพ. โดยคพ. จะเป็นผู้กําหนด
เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัด การเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการ
ตรวจสอบที่ถูกต้อง

เนื่องจากเป็นการดําเนินการตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันและคุ้มครองสิทธิของประชาชน จึงกําหนดระบบบริหาร
การบังคับใช้กฎหมายในลักษณะการตรวจสอบและถ่วงดุล
อํานาจโดยให้ อปท. ที่มีความพร้อม มีอํานาจหน้าทีด่ ําเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติและกรม
ควบคุมมลพิษกํากับดูแลตามกฎหมาย

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ

6
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ประมาณ

7
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ

(15) กรมโยธาธิการและผัง ทําการส่งมอบที่ดิน ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้ อปท.
เพื่อทําการควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา รวมทั้ง ดําเนินการ
เมือง
ก่อสร้างส่วนขยายต่อไป
37. การบําบัดน้าํ เสีย
- ระบบบําบั ดน้ําเสีย
จํานวน 23 โครงการ
38. การจัดการขยะมูลฝอย ทําการส่งมอบที่ดิน ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้ อปท.
- ระบบกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อทําการควบคุม ดูแล และบํารุงรักษา รวมทั้ง ดําเนินการ
ก่อสร้างส่วนขยายต่อไป
จํานวน 2 โครงการ
3.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
ขอบเขตการถ่ายโอน
ที่สาธารณะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ปัจจุบันให้ส่วนภูมิภาคและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล
2. ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
3. ที่ดินใช้ประโยชน์เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งพัสดุดูแล
1) ให้ถ่ายโอนดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณะ
ซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ให้แก่ เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และกทม.
2) อํานวยการและดําเนินการรังวัดสอบเขตออกโฉนด
ฯลฯ เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมที่ดิน
3) ที่ดินใช้ประโยชน์เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะให้กรมธนา
รักษ์ดูแล เช่นเดิม

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
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1
ส่วนราชการ/
ภารกิจที่ถ่ายโอน

2
ขอบเขตการถ่ายโอน
ขั้นตอน/วิธีปฏิบตั ิ

(16) กรมการปกครอง
39. การดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่
สาธารณะประโยชน์
ประเภทพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

การดู แ ลรั ก ษาที่ ส าธารณประโยชน์ ประเภทประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยโอนอํานาจและหน้าที่ในการดูแลรักษาที่
สาธารณะให้แก่ อปท. ได้แก่ เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต.
ชั้น 1 ได้ ภายในระยะเวลาการถ่ายโอนระยะที่ 1 (2544-2547)
ดังนี้
1) อปท. มี งบประมาณในการดํ าเนิ นการดู แลรั กษาที่
สาธารณประโยชน์ เช่น การจัดทํารั้วกั้นแนวเขต ป้ายการออก
หนังสือสําคัญที่หลวง ฯลฯ
2) อปท. มี อัตราเจ้าหน้ าที่ ตามกรอบเพี ยงพอต่ อการ
ปฏิบัติงาน
สําหรับ อบต. ชั้น 2-5 เมื่อมีความพร้อมในด้านงบประมาณ
จํานวน บุคลากร และทักษะในหน้าที่ จึงดําเนินการถ่ายโอนส่วน
หน้าที่ในการคุ้มครองป้องกัน ต้องให้เวลาแก่ อปท. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในด้านบุคลากรและทักษะในเรื่องดังกล่าว โดยให้ห้วง
ระยะเวลานี้ให้รัฐและ อปท. ดําเนินการร่วมกัน กรมการปกครอง
จะดําเนินการเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะ ดังนี้
1) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ
2) จัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานให้แก่ อปท.
3) ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน

(17) กรมที่ดิน
40. การดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกัน(ที่ดินรก
ร้างว่างเปล่า)

1. การกําหนดแนวเขต การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนว
เขตที่ดิน
2. การจัดทําทะเบียนควบคุม (แบบสํารวจที่ดินรกร้างว่างเปล่า)
3. การดําเนินคดีแก่ผู้ฝ่าฝืน

3
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดําเนินการ

4
รายละเอียดของผลการ
ดําเนินงาน

5
ปัญหาและ
อุปสรรคในการ
ดําเนินการ
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แหล่ง
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รายงาน

การติดตามภารกิจถายโอน
ในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ขององคก
 รปกครองส
ป
วนทอ
 งถิน
่ิ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๔

