
1. ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด รวบรวมข้อมูลท่ี อปท. รายงานตามแบบส ารวจฯ และน าเข้าท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบภารกิจถ่ายโอน
ของ อปท. ว่าถูกต้องตรงกันกับข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีถ่ายโอนให้แก่ อปท. ท้ัง 11 แห่ง หรือไม่ 
2. น าข้อมูลท่ีคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดพิจารณาแล้วตามข้อ 1 มาจัดท าข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ในเขตจังหวัด ตามแบบส ารวจฯ
โดยให้แยกประเภทข้อมูลถนน สะพาน แหล่งน้ า รพ.สต. ฯลฯ ตามแบบฟอร์ม โดยจัดเรียงล าดับ อปท. แยกเป็นรายอ าเภอจนครบท้ังจังหวัด
3. เม่ือจัดท าข้อมูลภารกิจถ่ายโอนตามข้อ 2 เสร็จแล้ว ให้สรุปข้อมูลลงในแบบส ารวจฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) ท้ังน้ี ขอให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เน่ืองจาก
การจัดท าฐานข้อมูลมีความส าคัญต่อการวางแผนจัดท าและขอรับงบประมาณส าหรับบ ารุงรักษา และการปรับปรุงซ่อมแซมภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท.
4. กรณี อปท. มีปัญหา/อุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจ ท้ังในด้านการบริหารจัดการ อัตราก าลัง งบประมาณ รวมถึงการรับมอบทรัพย์สิน หน้ีสินท่ีค้างและอ่ืนๆ ให้คณะอนุกรรมการ
อ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ด าเนินการแก้ไขและรายงานการแก้ไขปัญหา รวมท้ังข้อเสนอแนะให้ สถ. ทราบ
5. กรณีภารกิจใดท่ีมีการถ่ายโอนให้ อปท. แล้ว แต่ไม่มีหลักฐานการส่งมอบ-รับมอบภารกิจถ่ายโอน ให้จังหวัดเสนอคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.
ระดับจังหวัด มีมติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด ซ่ึงเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผู้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้ อปท. ออกหนังสือยืนยันว่า
มีการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้ อปท. จริง
6. การจัดส่งข้อมูล
   -จัดส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
   -จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel มายัง dss0810.8@hotmail.com 

แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลภารกิจท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส ำหรับจังหวัด



1. ให้ อปท. ด าเนินการน าข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ท้ัง 11 แห่ง ท่ีจังหวัดจัดส่งให้ มาตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อมูลของ อปท. 
ท่ีได้จัดท าไว้แล้วหรือไม่
2. จัดท าข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ท่ีถ่ายโอนครบถ้วนแล้ว โดยให้แยกประเภทข้อมูลถนน สะพาน แหล่งน้ า รพ.สต. ฯลฯ ตามแบบส ารวจฯ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2) และจัดส่งให้
คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด กรณีมีปัญหา/อุปสรรคการถ่ายโอนภารกิจ ท้ังในด้านการบริหารจัดการ อัตราก าลัง งบประมาณ รวมถึง 
การรับมอบทรัพย์สิน หน้ีสินท่ีค้าง และอ่ืนๆ ให้รายงานคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดทราบ ท้ังน้ี ขอให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน เน่ืองจากการจัดท าฐานข้อมูลมีความส าคัญต่อการวางแผนจัดท าและขอรับงบประมาณส าหรับบ ารุงรักษา และการปรับปรุงซ่อมแซมภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อปท.
3. กรณีภารกิจใดท่ีมีการถ่ายโอนให้ อปท. แล้ว แต่ไม่มีหลักฐานการส่งมอบ - รับมอบภารกิจถ่ายโอนดังกล่าว ให้รายงานคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แ อปท. 
ระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด ซ่ึงถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้ อปท. ออกหนังสือยืนยันว่ามีการถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. น้ันๆ จริง
เพ่ือเป็นหลักฐาน
4. การจัดส่งข้อมูล
   -จัดส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารให้คณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด
   -จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ให้คณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์..........................ภายในวันท่ี...........................

แนวทางการจัดท าฐานข้อมูลภารกิจท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส ำหรับ อปท.



อ าเภอ

อปท.

อปท.

5. ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการถ่ายโอน แบ่งเป็น

5.1 ถนน จ านวน ......................ระยะทาง (กิโลเมตร)

5.2 สะพาน จ านวน ......................แห่ง

5.3 แหล่งน  า จ านวน ......................ภารกิจ

5.4 รพ.สต. จ านวน ......................แห่ง

5.5 โรงเรียน จ านวน ......................แห่ง

5.6 ศพด. จ านวน ......................แห่ง

5.7 สถานีขนส่งทางบก จ านวน ......................แห่ง

ลงช่ือ........................................................ผู้รับรองข้อมูล

     (........................................................)

               ประธานอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจ

   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด

วันท่ี..............................................................

หมายเหตุ : จังหวัดจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เน่ืองจากการจัดท าฐานข้อมูล
มีความส าคัญต่อการวางแผนจัดท าและขอรับงบประมาณ ส าหรับบ ารุงรักษา และการปรับปรุง
ซ่อมแซมภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน

ส่วนส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี 02-241-9000 ต่อ 2302

6. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ...........................................................................................................................................

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

1. ช่ือจังหวัด...........................................................................................................................................................................

2. จ านวนอ าเภอ ท้ังส้ิน........................................................................................................................................................

แบบส ารวจข้อมูลภารกิจท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั งจังหวัด จ านวน..........................................................................................................

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ จ านวน..............................................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต อ่ืนๆ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ มี ไม่มี ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

1 ล าพูน ป่าซาง ทต.แม่แรง แยกทางหลวงหมายเลข 106 (ป่าซาง) - 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 1156 (หนองดู่) 
ระหว่าง กม. 2+341-4+872

2.531 1 1 ปากบ่อง ป่าซาง 1 ปากบ่อง ป่าซาง กรมทางหลวง 2552  

2
3
4
5
6
7

ค าชี แจงการจัดท าข้อมูล : ถนน
(1) = ล าดับท่ีของภารกิจถ่ายโอน
(2) = จังหวัดท่ีต้ังของ อปท.
(3) = อ าเภอท่ีต้ังของ อปท.
(4) = อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ให้ระบุประเภท อปท. ได้แก่ อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. และเมืองพัทยา น าหน้าช่ือ อปท. ด้วย เน่ืองจาก อปท. บางแห่งมีช่ือซ้ ากัน)
(5) = ช่ือภารกิจ/ถนน/เส้นทางท่ีถ่ายโอน

(6) = ระยะทางของถนน/เส้นทางท่ีถ่ายโอน (หน่วยเป็นกิโลเมตร)
(7) = ประเภทของถนน ประกอบด้วย

1) ลูกรัง
2) ลาดยาง
3) คอนกรีต
การกรอกประเภทข้อมูลให้ระบุจ านวนเป็นตัวเลข เช่น แยกทางหลวงหมายเลข 106 (ป่าซาง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 1156 (หนองดู่) เป็นถนนลาดยาง จ านวน 1 สายทาง ให้ระบุ 1 หากเป็นประเภทท่ีไม่ได้ระบุไว้ล าดับท่ี 1) - 3) ให้เลือก 4) อ่ืนๆ เช่น ภารกิจงานก่อสร้างท่ีจอดรถประจ าทางและท่ีพักผู้โดยสาร
วิศวกรรมจราจรและสัญญาญไฟจราจร บ๊อกคัลเวิร์ท เป็นต้น

(8) = ท่ีต้ังของภารกิจ/ถนน/เส้นทางท่ีถ่ายโอน ให้ระบุหมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ ของจุดเร่ิมต้นภารกิจ ถึงหมู่ท่ี ต าบล อ าเภอท่ีภารกิจน้ันส้ินสุดลง
(9) = ส่วนราชการเจ้าของภารกิจระดับกรมท่ีถ่ายโอนไปให้ อปท. (หากเป็นหน่วยงานผู้แทนของส่วนราชการท่ีอยู่ในภูมิภาค เช่น แขวงทางหลวงชนบทท่ี 12 ให้ระบุเป็น กรมทางหลวงชนบท)

(10) = ปีท่ี อปท. ได้รับถ่ายโอนภารกิจ (ระบุเป็นปี พ.ศ.)
(11) = หลักฐานการส่งมอบระหว่างส่วนราชการเจ้าของภารกิจและ อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (กรณีไม่มีหลักฐานการส่งมอบ ให้ อปท. ด าเนินการประสานส่วนราชการเจ้าของภารกิจ เพ่ือจัดท าเอกสารการส่งมอบให้ถูกต้องด้วย)
(12) = สภาพการใช้ประโยชน์ หรือสภาพของเส้นทาง/ถนนท่ีถ่ายโอน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี

ดี คือ ไม่มีการช ารุดเสียหาย
พอใช้ คือ มีการช ารุดเสียหายบางส่วน
ต้องปรับปรุง คือ มีการช ารุดเสียหายอย่างหนัก ต้องการการปรับปรุงและซ่อมบ ารุง

(13) = ให้น าข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ตาม (12) มาระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เช่น ปัญหาผิวทางช ารุดเน่ืองจากน้ าท่วม มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม เป็นต้น
(14) = ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีไม่มี/ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางได้

ส่วนราชการ
ท่ีถ่ายโอน

(9)

ปีท่ีได้รับ
ถ่ายโอน
(พ.ศ.)
(10)

หลักฐาน
การส่งมอบ

(11)

แบบส ารวจข้อมูลถนนท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัด...ล าพูน...

ท่ี

(1)

จังหวัด

(2)

อ าเภอ

(3)

อปท.

(4)

หมายเหตุ

(14)
จาก ถึง

ท่ีตั ง
(8)

ระยะทาง
(กม.)

(6)

ประเภทถนน

(7)

สภาพการใช้ประโยชน์

(12)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

(13)

เส้นทางท่ีถ่ายโอน

(5)

-ตัวอย่าง-



คอนกรีต เหล็ก ไม้ อ่ืนๆ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ มี ไม่มี ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

1 ชุมพร สวี อบต.ครน ก่อสร้างสะพาน คสล. บ.คลองหลุง 0.2 1 13 ครน สวี 13 ครน สวี กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2559  

2
3
4
5
6

ค าชี แจงการจัดท าข้อมูล : สะพาน
(1) = ล าดับท่ีของภารกิจถ่ายโอน
(2) = จังหวัดท่ีต้ังของ อปท.
(3) = อ าเภอท่ีต้ังของ อปท.
(4) = อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ให้ระบุประเภท อปท. ได้แก่ อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. และเมืองพัทยา น าหน้าช่ือ อปท. ด้วย เน่ืองจาก อปท. บางแห่งมีช่ือซ้ ากัน)
(5) = ช่ือภารกิจ/สะพานท่ีถ่ายโอน

(6) = ระยะทางของสะพานท่ีถ่ายโอน (หน่วยเป็นกิโลเมตร)
(7) = ประเภทของสะพาน ประกอบด้วย

1) คอนกรีต
2) เหล็ก
3) ไม้
การกรอกประเภทข้อมูลให้ระบุจ านวนเป็นตัวเลข  เช่น ก่อสร้างสะพาน คสล. บ.คลองหลุง ประเภทสะพาน คือ สะพานคอนกรีต จ านวน 1 แห่ง ให้ระบุ 1 หากเป็นประเภทท่ีไม่ได้ระบุไว้ล าดับท่ี 1) - 3) ให้เลือก 4) อ่ืนๆ

(8) = ท่ีต้ังของภารกิจ/สะพานท่ีถ่ายโอน ให้ระบุหมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ ของจุดเร่ิมต้นภารกิจ ถึงหมู่ท่ี ต าบล อ าเภอท่ีภารกิจน้ันส้ินสุดลง
(9) = ส่วนราชการเจ้าของภารกิจระดับกรมท่ีถ่ายโอนไปให้ อปท. (หากเป็นหน่วยงานผู้แทนของส่วนราชการท่ีอยู่ในภูมิภาคให้ระบุเป็นหน่วยงานระดับกรม )

(10) = ปีท่ี อปท. ได้รับถ่ายโอนภารกิจ (ระบุเป็นปี พ.ศ.)
(11) = หลักฐานการส่งมอบระหว่างส่วนราชการเจ้าของภารกิจและ อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (กรณีไม่มีหลักฐานการส่งมอบ ให้ อปท. ด าเนินการประสานส่วนราชการเจ้าของภารกิจ เพ่ือจัดท าเอกสารการส่งมอบให้ถูกต้องด้วย)
(12) = สภาพการใช้ประโยชน์ หรือสภาพของสะพานท่ีถ่ายโอน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี

ดี คือ ไม่มีการช ารุดเสียหาย
พอใช้ คือ มีการช ารุดเสียหายบางส่วน
ต้องปรับปรุง คือ มีการช ารุดเสียหายอย่างหนัก ต้องการการปรับปรุงและซ่อมบ ารุง

(13) = ให้น าข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ตาม (12) มาระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เช่น ปัญหาสะพานช ารุดเน่ืองจากน้ าท่วม มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม เป็นต้น
(14) = ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีไม่มี/ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางได้

จังหวัด

(2)

อ าเภอ

(3)

อปท.

(4)

แบบส ารวจข้อมูลสะพานท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัด...ชุมพร...

สะพานท่ีถ่ายโอน

(5)

ระยะทาง
(กม.)

(6)

ประเภทสะพาน

(7)

ส่วนราชการ
ท่ีถ่ายโอน

(9)

ท่ีตั ง
(8)

จาก

ปีท่ีได้รับ
ถ่ายโอน
(พ.ศ.)
(10)

หลักฐาน
การส่งมอบ

(11)

สภาพการใช้ประโยชน์

(12)ถึง

หมายเหตุ

(14)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

(13)

ท่ี

(1)

-ตัวอย่าง-



อ่างเก็บน  า
(แห่ง)

ฝาย
(แห่ง)

ประตูระบายน  า
(แห่ง)

ท านบดิน
(แห่ง)

สระเก็บน  า
(แห่ง)

บ่อบาดาล
(บ่อ)

บ่อน  าตื น
(บ่อ)

ประปา
(โครงการ)

หอถังประปา
(ลูก)

อาคารอัดน  า
(แห่ง)

เคร่ืองสูบน  า
(ตัว)

สถานีสูบน  า
(แห่ง)

ถังเก็บน  า
(ถัง)

ระบบส่งน  า
(แห่ง)

ประมงโรงเรียน
(แห่ง)

ท านบปลา
(แห่ง)

ห้วย/หนอง/คลอง/บึง
(แห่ง) อ่ืนๆ หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ มี ไม่มี ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

1 กระบ่ี เมือง ทต.กระบ่ีน้อย ฝายคลองบางเตย 50,000 1 6 กระบ่ีน้อย เมือง กรมชลประทาน 2546  

2
3
4
5
6
7

ค าชี แจงการจัดท าข้อมูล : แหล่งน  า
(1) = ล าดับท่ีของภารกิจถ่ายโอน
(2) = จังหวัดท่ีต้ังของ อปท.
(3) = อ าเภอท่ีต้ังของ อปท.
(4) = อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ให้ระบุประเภท อปท. ได้แก่ อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. และเมืองพัทยา น าหน้าช่ือ อปท. ด้วย เน่ืองจาก อปท. บางแห่งมีช่ือซ้ ากัน
(5) = ช่ือภารกิจ/แหล่งน้ าท่ีถ่ายโอน

(6) = ความจุของแหล่งน้ าท่ีถ่ายโอน (หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร)
(7) = ประเภทของแหล่งน้ า การกรอกประเภทข้อมูลให้ระบุจ านวนเป็นตัวเลข เช่น ฝายคลองบางเตย จ านวน 1 แห่ง  ให้ระบุ 1 ในช่องประเภทแหล่งน  า/โครงสร้าง หากเป็นประเภทท่ีไม่ได้ระบุไว้ให้เลือกอ่ืนๆ

(8) = ท่ีต้ังของภารกิจ/แหล่งน้ าท่ีถ่ายโอน ให้ระบุหมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ ท่ีภารกิจน้ันต้ังอยู่
(9) = ส่วนราชการเจ้าของภารกิจระดับกรมท่ีถ่ายโอนไปให้ อปท. (หากเป็นหน่วยงานผู้แทนของส่วนราชการท่ีอยู่ในภูมิภาคให้ระบุเป็นหน่วยงานระดับกรม)

(10) = ปีท่ี อปท. ได้รับถ่ายโอนภารกิจ (ระบุเป็นปี พ.ศ.)
(11) = หลักฐานการส่งมอบระหว่างส่วนราชการเจ้าของภารกิจและ อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (กรณีไม่มีหลักฐานการส่งมอบ ให้ อปท. ด าเนินการประสานส่วนราชการเจ้าของภารกิจ เพ่ือจัดท าเอกสารการส่งมอบให้ถูกต้องด้วย)

(12) = สภาพการใช้ประโยชน์ หรือสภาพของสะพานท่ีถ่ายโอน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี
ดี คือ ไม่มีการช ารุดเสียหาย
พอใช้ คือ มีการช ารุดเสียหายบางส่วน
ต้องปรับปรุง คือ มีการช ารุดเสียหายอย่างหนัก ต้องการการปรับปรุงและซ่อมบ ารุง

(13) = ให้น าข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ตาม (12) มาระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เช่น อ่างเก็บน้ าต้ืนเขิน มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการขุดลอก เป็นต้น
(14) = ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีไม่มี/ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางได้

แหล่งน  าท่ีถ่ายโอน

(5)

ความจุ
(ลบ.ม.)

(6)

แบบส ารวจข้อมูลแหล่งน  าท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัด...กระบ่ี...

ประเภทแหล่งน  า/โครงสร้าง
(7)

ส่วนราชการ
ท่ีถ่ายโอน

(9)

ปีท่ีได้รับ
ถ่ายโอน
(พ.ศ.)

(10)

หลักฐาน
การส่งมอบ

(11)

สภาพการใช้ประโยชน์

(12)

หมายเหตุ

(14)

ท่ีตั ง
(8)

ท่ี

(1)

จังหวัด

(2)

อ าเภอ

(3)

อปท.

(4)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

(13)

-ตัวอย่าง-



รพ.สต. สสช. สุขศาลา หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ มี ไม่มี ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

1 ลพบุรี เมือง ทม.เขาสามยอด สถานีอนามัยเขาสามยอด 1 4 เขาสามยอด เมือง ส านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

2551  

2
3
4
5
6
7

ค าชี แจงการจัดท าข้อมูล : รพ.สต.
(1) = ล าดับท่ีของภารกิจถ่ายโอน
(2) = จังหวัดท่ีต้ังของ อปท.
(3) = อ าเภอท่ีต้ังของ อปท.
(4) = อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ให้ระบุประเภท อปท. ได้แก่ อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. และเมืองพัทยา น าหน้าช่ือ อปท. ด้วย เน่ืองจาก อปท. บางแห่งมีช่ือซ้ ากัน
(5) = ช่ือภารกิจ รพ.สต. ท่ีถ่ายโอน
(6) = ประเภทของ รพ.สต. การกรอกประเภทข้อมูลให้ระบุจ านวนเป็นตัวเลข เช่น สถานีอนามัยเขาสามยอด (รพ.สต.) จ านวน 1 แห่ง ให้ระบุ 1
(7) = ท่ีต้ังของ รพ.สต. ท่ีถ่ายโอน ให้ระบุหมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ ท่ีภารกิจน้ันต้ังอยู่
(8) = ส่วนราชการเจ้าของภารกิจระดับกรมท่ีถ่ายโอนไปให้ อปท. (หากเป็นหน่วยงานผู้แทนของส่วนราชการท่ีอยู่ในภูมิภาคให้ระบุเป็นหน่วยงานระดับกรม)
(9) = ปีท่ี อปท. ได้รับถ่ายโอนภารกิจ (ระบุเป็นปี พ.ศ.)

(10) = หลักฐานการส่งมอบระหว่างส่วนราชการเจ้าของภารกิจและ อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (กรณีไม่มีหลักฐานการส่งมอบ ให้ อปท. ด าเนินการประสานส่วนราชการเจ้าของภารกิจ เพ่ือจัดท าเอกสารการส่งมอบให้ถูกต้องด้วย)
(11) = สภาพการใช้ประโยชน์ หรือสภาพของสะพานท่ีถ่ายโอน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี

ดี คือ ไม่มีการช ารุดเสียหาย
พอใช้ คือ มีการช ารุดเสียหายบางส่วน
ต้องปรับปรุง คือ มีการช ารุดเสียหายอย่างหนัก ต้องการการปรับปรุงและซ่อมบ ารุง

(12) = ให้น าข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ตาม (11) มาระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เช่น อาคารส านักงาน รพ.สต. ช ารุด มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซม เป็นต้น
(13) = ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีไม่มี/ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางได้

ท่ีตั ง

(7)

แบบส ารวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัด...ลพบุรี...

ท่ี

(1)

จังหวัด

(2)

อ าเภอ

(3)

อปท.

(4)

รพ.สต. ท่ีถ่ายโอน

(5)

ประเภท

(6)

ส่วนราชการ
ท่ีถ่ายโอน

(8)

ปีท่ีได้รับ
ถ่ายโอน
(พ.ศ.)
(9)

หลักฐาน
การส่งมอบ

(10)

สภาพการใช้ประโยชน์

(11)

หมายเหตุ

(13)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

(12)

-ตัวอย่าง-



ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมศึกษา หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ มี ไม่มี ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
1 นนทบุรี เมือง อบจ.นนทบุรี โรงเรียนวัดชลอ 1 3 วัดชลอ บางกรวย สพฐ. 2551   ป.1-ป.6
2
3
4
5
6
7

ค าชี แจงการจัดท าข้อมูล : สถานศึกษา
(1) = ล าดับท่ีของภารกิจถ่ายโอน
(2) = จังหวัดท่ีต้ังของ อปท.
(3) = อ าเภอท่ีต้ังของ อปท.
(4) = อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ให้ระบุประเภท อปท. ได้แก่ อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. และเมืองพัทยา น าหน้าช่ือ อปท. ด้วย เน่ืองจาก อปท. บางแห่งมีช่ือซ้ ากัน
(5) = ช่ือภารกิจ/สถานศึกษาท่ีถ่ายโอน (โรงเรียน)
(6) = ประเภทของสถานศึกษา การกรอกประเภทข้อมูลให้ระบุจ านวนเป็นตัวเลข เช่น โรงเรียนวัดชลอ เป็นโรงเรียนท่ีสอนในระดับประถมศึกษา ให้ระบุ 1 ในช่องประถมศึกษา **หากเป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนมากกว่า 1 ระดับขึ นไป เช่น

สอนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ให้ระบุ 1 ในช่องประถมศึกษา และระบุ 1 ในช่องมัธยมศึกษาด้วย ทั งนี  กรุณากรอกระดับชั นท่ีจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ในช่อง (12) ด้วย เช่น ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 เป็นต้น
(7) = ท่ีต้ังของสถานศึกษาท่ีถ่ายโอน ให้ระบุหมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ ท่ีภารกิจน้ันต้ังอยู่
(8) = ส่วนราชการเจ้าของภารกิจระดับกรมท่ีถ่ายโอนไปให้ อปท. (หากเป็นหน่วยงานผู้แทนของส่วนราชการท่ีอยู่ในภูมิภาคให้ระบุเป็นหน่วยงานระดับกรม)
(9) = ปีท่ี อปท. ได้รับถ่ายโอนภารกิจ (ระบุเป็นปี พ.ศ.)

(10) = หลักฐานการส่งมอบระหว่างส่วนราชการเจ้าของภารกิจและ อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (กรณีไม่มีหลักฐานการส่งมอบ ให้ อปท. ด าเนินการประสานส่วนราชการเจ้าของภารกิจ เพ่ือจัดท าเอกสารการส่งมอบให้ถูกต้องด้วย)
(11) = สภาพการใช้ประโยชน์ หรือสภาพของสะพานท่ีถ่ายโอน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี

ดี คือ ไม่มีการช ารุดเสียหาย
พอใช้ คือ มีการช ารุดเสียหายบางส่วน
ต้องปรับปรุง คือ มีการช ารุดเสียหายอย่างหนัก ต้องการการปรับปรุงและซ่อมบ ารุง

(12) = ให้น าข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ตาม (11) มาระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เช่น ปัญหาห้องเรียน อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
(13) = ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีไม่มี/ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางได้

ปีท่ีได้รับ
ถ่ายโอน
(พ.ศ.)
(9)

หลักฐาน
การส่งมอบ

(10)

สภาพการใช้ประโยชน์

(11)

หมายเหตุ

(13)

แบบส ารวจข้อมูลสถานศึกษา (โรงเรียน) ท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัด...นนทบุรี...

ท่ี

(1)

จังหวัด

(2)

อ าเภอ

(3)

อปท.

(4)

สถานศึกษาท่ีถ่ายโอน
(โรงเรียน)

(5)

ท่ีตั ง
(7)

ส่วนราชการ
ท่ีถ่ายโอน

(8)

ประเภทสถานศึกษา
(6)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

(12)

-ตัวอย่าง-



หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ มี ไม่มี ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
1 กาญจนบุรี ท่ามะกา อบต.ยางม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกระดาน 1 ยางม่วง ท่ามะกา กรมการพัฒนาชุมชน 2546  

2
3
4
5

ค าชี แจงการจัดท าข้อมูล : สถานศึกษา
(1) = ล าดับท่ีของภารกิจถ่ายโอน
(2) = จังหวัดท่ีต้ังของ อปท.
(3) = อ าเภอท่ีต้ังของ อปท.
(4) = อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ให้ระบุประเภท อปท. ได้แก่ อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. และเมืองพัทยา น าหน้าช่ือ อปท. ด้วย เน่ืองจาก อปท. บางแห่งมีช่ือซ้ ากัน
(5) = ช่ือภารกิจ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอน
(6) = ท่ีต้ังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอน ให้ระบุหมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ ท่ีภารกิจน้ันต้ังอยู่
(7) = ส่วนราชการเจ้าของภารกิจระดับกรมท่ีถ่ายโอนไปให้ อปท. (หากเป็นหน่วยงานผู้แทนของส่วนราชการท่ีอยู่ในภูมิภาคให้ระบุเป็นหน่วยงานระดับกรม)
(8) = ปีท่ี อปท. ได้รับถ่ายโอนภารกิจ (ระบุเป็นปี พ.ศ.)
(9) = หลักฐานการส่งมอบระหว่างส่วนราชการเจ้าของภารกิจและ อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (กรณีไม่มีหลักฐานการส่งมอบ ให้ อปท. ด าเนินการประสานส่วนราชการเจ้าของภารกิจ เพ่ือจัดท าเอกสารการส่งมอบให้ถูกต้องด้วย)

(10) = สภาพการใช้ประโยชน์ หรือสภาพของสะพานท่ีถ่ายโอน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี
ดี คือ ไม่มีการช ารุดเสียหาย
พอใช้ คือ มีการช ารุดเสียหายบางส่วน
ต้องปรับปรุง คือ มีการช ารุดเสียหายอย่างหนัก ต้องการการปรับปรุงและซ่อมบ ารุง

(11) = ให้น าข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ตาม (10) มาระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เช่น ปัญหาห้องเรียน อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
(12) = ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีไม่มี/ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางได้

ปีท่ีได้รับ
ถ่ายโอน
(พ.ศ.)
(8)

หลักฐาน
การส่งมอบ

(9)

สภาพการใช้ประโยชน์

(10)

หมายเหตุ

(12)

แบบส ารวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัด...กาญจนบุรี...

ท่ี

(1)

จังหวัด

(2)

อ าเภอ

(3)

อปท.

(4)

ศพด. ท่ีถ่ายโอน

(5)

ท่ีตั ง
(6)

ส่วนราชการ
ท่ีถ่ายโอน

(7)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

(11)

-ตัวอย่าง-



หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ มี ไม่มี ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
1 สงขลา หาดใหญ่ ทน.หาดใหญ่ สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอหาดใหญ่ แห่งท่ี 1  - หาดใหญ่ หาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบก 2549  

2
3
4
5

ค าชี แจงการจัดท าข้อมูล : สถานีขนส่ง
(1) = ล าดับท่ีของภารกิจถ่ายโอน
(2) = จังหวัดท่ีต้ังของ อปท.
(3) = อ าเภอท่ีต้ังของ อปท.
(4) = อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (ให้ระบุประเภท อปท. ได้แก่ อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. และเมืองพัทยา น าหน้าช่ือ อปท. ด้วย เน่ืองจาก อปท. บางแห่งมีช่ือซ้ ากัน
(5) = ช่ือภารกิจ/สถานีขนส่งท่ีถ่ายโอน
(6) = ท่ีต้ังของสถานีขนส่งท่ีถ่ายโอน ให้ระบุหมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ ท่ีภารกิจน้ันต้ังอยู่
(7) = ส่วนราชการเจ้าของภารกิจระดับกรมท่ีถ่ายโอนไปให้ อปท. (หากเป็นหน่วยงานผู้แทนของส่วนราชการท่ีอยู่ในภูมิภาคให้ระบุเป็นหน่วยงานระดับกรม)
(8) = ปีท่ี อปท. ได้รับถ่ายโอนภารกิจ (ระบุเป็นปี พ.ศ.)
(9) = หลักฐานการส่งมอบระหว่างส่วนราชการเจ้าของภารกิจและ อปท. ท่ีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ (กรณีไม่มีหลักฐานการส่งมอบ ให้ อปท. ด าเนินการประสานส่วนราชการเจ้าของภารกิจ เพ่ือจัดท าเอกสารการส่งมอบให้ถูกต้องด้วย)

(10) = สภาพการใช้ประโยชน์ หรือสภาพของสะพานท่ีถ่ายโอน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี
ดี คือ ไม่มีการช ารุดเสียหาย
พอใช้ คือ มีการช ารุดเสียหายบางส่วน
ต้องปรับปรุง คือ มีการช ารุดเสียหายอย่างหนัก ต้องการการปรับปรุงและซ่อมบ ารุง

(11) = ให้น าข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ตาม (10) มาระบุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ เช่น อาคารผู้โดยสารมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น
(12) = ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีไม่มี/ไม่สามารถกรอกข้อมูลในตารางได้

ปีท่ีได้รับ
ถ่ายโอน
(พ.ศ.)
(8)

หลักฐาน
การส่งมอบ

(9)

สภาพการใช้ประโยชน์

(10)

หมายเหตุ

(12)

แบบส ารวจข้อมูลสถานีขนส่งทางบกท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัด...สงขลา...

ท่ี

(1)

จังหวัด

(2)

อ าเภอ

(3)

อปท.

(4)

สถานีขนส่งทางบกท่ีถ่ายโอน

(5)

ท่ีตั ง
(6)

ส่วนราชการ
ท่ีถ่ายโอน

(7)

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ

(11)

-ตัวอย่าง-


