
 

ค ำชี้แจง 
ควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 

 
๑. ชื่อร่ำงพระรำชบัญญัติ 
 ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง  พ.ศ. .... 

๒. ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนผู้เสนอ 
 กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓. ควำมเป็นมำ 
 
 โดยที่มาตรา ๘๕ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ได้ บัญ ญั ติ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ งรัฐด้ านที่ ดิ น  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้อม  
ให้รัฐจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอย่างเป็นระบบ  
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ้ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล  ประกอบกับพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่ งใช้บั งคับ ในปัจจุบัน  มีบทบัญญัติที่ ล้ าสมัย 
และไม่ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ยนแปลง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการชลปะทานหลวง  
 นอกจากนี้ บทบาทในการบริหารจัดการน้้าได้เปลี่ยนแปลงไป โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ถูกก้าหนดให้มีบทบาทมากขึ้น และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา กรมชลประทาน 
ได้ด้าเนินการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลบ้ารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก  
การดูแลรักษาทางน้้า (ทางน้้าชลประทานประเภท ๒) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทาน 
ระบบท่อ การบ้ารุงรักษาทางชลประทาน โครงการขุดลอกหนองน้้ าและคลองธรรมชาติ  
งานจัดสรรน้้าในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้้า การสูบน้้านอกเขตชลประทาน ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างจ้ากัด เนื่องจากงานชลประทานเป็นเรื่องเทคนิคทางวิศวกรรมและต้องใช้หลัก 
วิชาการขั้นสู งซึ่ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ งยั งขาดบุคลากรและความพร้อมที่  
จะรับโอนงานชลประทานและระบบต่างๆ ดังกล่าวไว้เพ่ือบริหารจัดการ  
 จากการเปลี่ยนแปลงบทบาทและภารกิจในการบริหารจัดการน้้าดังกล่าวข้างต้น 
กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวงซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาแล้ว  
หลายครั้งแต่ยังไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตขึ้น  
อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการชลประทานมีหลายประการ  
เช่น อ้านาจเจ้าพนักงานในการเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของเอกชน ปัญหาความล่าช้า  
ในการการก้าหนดเขตชลประทาน หรือการประกาศทางน้้าชลประทาน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเขตพ้ืนที่  
 

รวมทั้ง.... 



 

 

๒ 

รวมทั้งการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนหรืออยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
อ่ืน การถ่ายโอนอ้านาจหน้ าที่ ในการปฏิบัติตามกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการจัดเก็บหรือการช้าระค่าชลประทานและอัตราค่าชลประทาน  
ตลอดจนการยก เว้น  ลดหย่ อน  หรือวิ ธีก ารผ่ อนช้ าระค่ าชลประทาน  ซึ่ ง โดยหลั กแล้ ว  
เป็นเรื่องของกฎหมายแพ่ง แต่ปัจจุบันมีการก้าหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะของการใช้โทษทางอาญา  
เป็นบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน เป็นต้น จึงควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง  
ให้เกิดระบบการบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพ มีการก้าหนดอัตราค่าบริการและระบบการจัดเก็บ 
ค่าบริการที่เหมาะสม เพ่ือน้าเงินที่ได้จากการจัดเก็บไปใช้ส้าหรับการพัฒนาและเป็นทุนหมุนเวียน  
ในการสนับสนุนการชลประทานในลักษณ ะและรูปแบบต่ างๆ ซึ่ งจะช่วยให้การบริหาร 
จัดการชลประทานและการด้าเนินการโครงการต่างๆ ของกรมชลประทานมีประสิทธิภาพ  
และมีการบูรณาการในการบริหารจัดการน้้าระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ในการดูแล
รักษาแหล่งน้้ าทั้ งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งปรับปรุงการใช้อ้านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานและบทก้าหนดโทษให้เหมาะสมกับสภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
กับทรัพยากรน้้า 
 
๔. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจ 

 ๔.๑ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจ 

         ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดท้าระบบการชลประทานหลวงให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม  และมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น รวมทั้ งให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
         (๑) ก้าหนดให้มีการจัดท้าแผนการชลประทาน 
         (๒) ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานและนายช่างชลประทานในการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการชลประทานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
         (๓) ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการเขตชลประทาน 
         (๔) ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้้าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขตชลประทาน 
         (๕) ปรบัปรุงทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานเป็นกองทุนเพ่ือการชลประทาน 
         (๖) ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินภายในเขตชลประทาน 
         (๗) ก้าหนดมาตรการในการคุ้มครองทางน้้าชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยน้ามาตรการทางปกครองและมาตรการทางแพ่งมาใช้ควบคู่กับโทษทางอาญา 
 ๔.๒ ควำมจ ำเป็นที่ต้องท ำภำรกิจ 

        เพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
เพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)  

 
 ๔.๓ ปัญหำ.... 



 

 

๓ 

 ๔.๓ ปัญหำหรือข้อบกพร่องท่ีต้องกำรแก้ไข 

         (๑) ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนในการประกาศก้าหนดทางน้้าชลประทาน  
และการเรียกเก็บค่าชลประทานให้สามารถท้าได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
         (๒) ปรับปรุงการเรียกเก็บค่าชลประทานให้ เหมาะสมกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และวัตถุประสงค์ในการใช้น้้าชลประทาน 
         (๓ ) ก้ าหนดมาตรการบั งคับ ในกรณี ที่ ผู้ ใช้น้้ าไม่ช้ าระค่าชลประทาน 
หรือเงินเพ่ิมภายในเวลาที่ก้าหนด 
         (๔) ปรับปรุงระยะเวลาในการจัดท้าบัญชีของทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน 
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการด้าเนินการ 
         (๕) ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการกระจายอ้านาจในการบริหารจัดการเขต
ชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการเขตชลประทานที่ได้รับโอนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการบริหารจัดการของกรม
ชลประทาน 
         (๖) เพ่ิมบทบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสงวน บ้ารุงรักษา  
และใช้ประโยชน์จากทางน้้าชลประทานให้สอดคล้องกับมาตรา ๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
         (๗) ปรับปรุงอ้านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานและนายช่างชลประทานให้เหมาะสม 
และชัดเจนยิ่งขึ้น 
         (๘) ปรับปรุงบทก้าหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพความร้ายแรงของการ
กระท้าความผิดและสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๔ มำตรกำรที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภำรกิจ 

         (๑) ก้าหนดให้กรมชลประทานจัดท้าแผนการชลประทานเสนอต่อรัฐมนตรี  
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐอ่ืนและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
รับทราบข้อมูลและเสนอความเห็นในการจัดท้าระบบชลประทาน และแนวทางในการจัดหา  
การพัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งน้้าให้มีน้้าใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง รวมทั้งแผนการด้าเนินการ 
เพ่ือก้าหนดให้ทางน้้าใดเป็นทางน้้าชลประทาน เพ่ือให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ร่วมกัน  ซึ่ งเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง 
ในการด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ ให้สอดคล้องกับแผนการชลประทาน ในกรณีที่มีปัญหา 
ไม่อาจปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการชลประทานได้ให้กรมชลประทานเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติ เพ่ือให้การจัดท้าการชลประทานซึ่งเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
สามารถด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
         (๒ ) ก้าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ ดิน เพ่ือการชลประทานที่อยู่ ในความ
ครอบครองของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยก้าหนดให้คณะรัฐมนตรีมีอ้านาจในการก้าหนดยกเว้นให้การ
ด้าเนินการจัดท้าชลประทานของเจ้าพนักงานหรือนายช่างชลประทานตามพระราชบัญญัตินี้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการห้ามใช้พ้ืนที่หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ 
 

ตามกฎหมาย.... 



 

 

๔ 

ตามกฎหมายอ่ืนใดเท่าที่จ้าเป็น ทั้งนี้  เพ่ือให้การจัดท้าระบบชลประทานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และเป็นไปตามแผนการชลประทานที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ 
         (๓) ก้าหนดให้การประกาศก้าหนดให้ทางน้้าใดเป็นทางน้้าชลประทานต้องมี
แผนที่แสดงเขตทางน้้าชลประทานเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบว่าเขตพ้ืนที่ใดเป็นเขตทางน้้า  
ชลประทาน และเพ่ือใช้เป็นฐานในการออกกฎกระทรวงเรียกเก็บค่าชลประทาน ซึ่งจะท้าให้ 
การประกาศก้าหนดให้ทางน้้าใดเป็นทางน้้าชลประทานและการเรียกเก็บค่าชลประทานสามารถท้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
         (๔) ตัดการก้าหนดอัตราค่าชลประทานไว้ในพระราชบัญญัติ โดยก้าหนด 
ให้ เป็ น อ้ านาจของรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง โดยให้ ค้ านึ งถึ งการรักษาปริมาณน้้ า 
ของเขตชลประทานให้ เพียงพอ ความต้องการใช้น้้ าและวัตถุประสงค์ของกิจการที่มีการใช้น้้ า  
โดยต้องก้าหนดให้แตกต่างกันระหว่างการเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม หรือการอ่ืน 
ที่มิใช่เกษตรกรรม เพ่ือให้การก้าหนดอัตราค่าชลประทานเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 
         (๕) ก้าหนดให้นายช่างชลประทานมีอ้านาจสั่งให้ผู้ที่ไม่ช้าระค่าชลประทาน
และเงินเพ่ิมตามระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด งดใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานได้จนกว่าจะมีการช้าระ
ค่าชลประทานและเงินเพ่ิม 
         (๖) แบ่งการบริหารจัดการเขตชลประทานออกเป็น ๓ ระดับ คือ  
    (ก) การบริหารจัดการโดยกรมชลประทาน ส้าหรับเขตชลประทาน 
ที่ยังไม่มีการโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรผู้ใช้น้้า โดยก้าหนดให้มีคณะกรรมการ  
เขตชลประทานแต่ละแห่งขึ้น เพ่ือท้าหน้าที่ เสนอแนะการบริหารจัดการเขตชลประทานแก่ 
กรมชลประทาน ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการเขตชลประทาน
ของกรมชลประทาน  
    (ข) การบริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก้าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะบริหารจัดการเขตชลประทานต้องจัดท้าแผนการบริหาร
จัดการเขตชลประทานเสนอต่ออธิบดีกรมชลประทาน เพ่ือท้ าความเห็ น เสนอรัฐมนตรี 
และเมื่อรัฐมนตรีเห็นชอบกับแผนการบริหารจัดการเขตชลประทานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ใด ให้ออกค้าสั่ งให้กรมชลประทานโอนอ้านาจหน้าที่  กิจการ และทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ้านาจบริหารจัดการเขต
ชลประทานนั้นแทนกรมชลประทาน  และในกรณีที่ เขตชลประทานเป็นเขตชลประทานที่มี
กฎกระทรวงให้เรียกเก็บค่าชลประทาน ได้ก้าหนดให้ค่าชลประทานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียก
เก็บ ได้ตกเป็ น รายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นนั้ น  ตา มอัตราที่ รั ฐมนตรีก้ าหนด 
ส่วนที่ เหลือให้ตกเป็นของกองทุนเพ่ือการชลประทาน แต่ในกรณี เขตชลประทานใดยังไม่มี
กฎกระทรวงให้เรียกเก็บค่าชลประทานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจออกข้อบัญญัติ  
ท้องถิ่น เพ่ือเรียกเก็บค่าชลประทานได้และในกรณีนี้ให้ค่าชลประทานที่เรียกเก็บได้ตกเป็นรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ทั้ งนี้  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ารายได้ดังกล่าว  
ไปใช้ในการดูแลบ้ารุงรักษาทางน้้ าชลประทานที่ ได้รับโอนไปให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้อง  
พ่ึงงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้ 
 

ในกรณี.... 



 

 

๕ 

 ในกรณีที่เขตชลประทานใดอยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องร่วมกันจัดท้าแผนการบริหารจัดการชลประทาน
และต้องร่วมกันบริหารจัดการเขตชลประทานนั้นตามที่ก้าหนดไว้ในแผนการชลประทาน  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
    (ค) การบริหารจัดการเขตชลประทานขององค์กรผู้ใช้น้้า ก้าหนดให้องค์กร
ผู้ใช้น้้าที่ได้จดทะเบียนต่ออธิบดีกรมชลประทานแล้วมีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีอ้านาจหน้าที่  
ในการบริหารจัดการเขตชลประทานตามแผนการบริหารจัดการเขตชลประทานที่ได้รับความเห็นชอบ 
และมีอ้านาจเรียกเก็บค่าชลประทาน ในกรณีที่เขตชลประทานนั้นเป็นเขตชลประทานที่มีกฎกระทรวง
ก้าหนดให้เรียกเก็บค่าชลประทานให้ค่าชลประทานที่เรียกเก็บได้ตกเป็นรายได้ขององค์กรผู้ใช้น้้า 
ตามอัตราที่รัฐมนตรีก้าหนด ส่วนที่เหลือให้ตกเป็นของกองทุนเพ่ือการชลประทาน แต่ในกรณี 
ที่เขตชลประทานใดยังไม่มีกฎกระทรวงก้าหนดให้เรียกเก็บค่าชลประทานให้องค์กรผู้ใช้น้้ามีอ้านาจ
ออกระเบียบเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทานได้ และในกรณีนี้ให้ค่าชลประทานที่เรียกเก็บได้ตกเป็นรายได้
ขององค์กรผู้ใช้น้้านั้น 
         (๗) ก้าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการชลประทานขึ้น โดยโอนทรัพย์สิน 
สิทธิ และหนี้สินของทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาเป็นของกองทุนเพ่ือการชลประทานตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การบริหาร 
จัดการมีประสิทธิภาพและก้าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินของกองทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
         (๘) ก้าหนดให้รัฐมนตรีมีอ้านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์ 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตชลประทานที่อาจส่งผลกระทบกับทางน้้าชลประทานในบริเวณใด
บริ เวณ หนึ่ ง เพ่ื อมิ ให้ เกิด อันตรายหรือความเสี ยหายหรือ เพ่ื อประโยชน์ ในการอนุ รักษ์ 
ทางน้้าชลประทาน 
         (๙) ก้าหนดให้นายช่างชลประทานมีอ้านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการด้าเนินการ
เกี่ยวกับการชลประทานในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการชลประทาน การอนุญาต 
การออกค้าสั่ง และการบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการก้ากับการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าพนักงาน ส่วนเจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่ ในเรื่องใด 
จะมี อ้ าน าจหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ งานตามพระราชบัญ ญั ติ ใน ขอบ เขต เพี ยงใด ให้ เป็ น ไปตามที่ 
อธิบดีกรมชลประทานก้าหนด 
         (๑๐ ) ก้ าหนดหลักเกณฑ์ ในการช้ าระค่ าเสียหายในทางแพ่งส้ าหรับ 
การกระท้าความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางน้้าชลประทานหรือสิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการชลประทาน โดยให้อธิบดีกรมชลประทานมีอ้านาจแต่งตั้งคณะกรรมการก้าหนดค่าเสียหาย
ขึ้นและหากผู้กระท้าความผิดยอมช้าระค่าเสียหายตามที่คณะกรรมการก้าหนดก็ให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกัน 
แต่ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดไม่ยอมช้าระค่าเสียหายก็ให้ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าความผิดต่อไป  
โดยให้ด้าเนินคดีอาญาและเรียกค่าเสียหายที่เกิดข้ึนควบคู่กัน 

  ๔.๕ ทำงเลือกอ่ืนที่จะสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน 
         (๑) แม้ว่าการจัดท้าแผนการชลประทานและการขอใช้พ้ืนที่ที่อยู่ในความดูแล
ของส่วนราชการอ่ืนเพ่ือการชลประทานจะสามารถด้าเนินการได้ในทางบริ หาร แต่ในกรณี 
ที่กฎหมายเฉพาะได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้พ้ืนที่ไว้เป็นการเฉพาะ ท้าให้ไม่สามารถเข้าไปใช้พ้ืนที่ 
 

ในการ.... 



 

 

๖ 

ในการจัดระบบชลประทานได้จนกว่าจะด้าเนินการตรากฎหมายเพ่ือเพิกถอนพ้ืนที่ออกจากกฎหมาย
เพ่ือการนั้น ส่งผลให้การจัดท้าระบบชลประทานต้องล่าช้าออกไป การก้าหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง เพ่ือให้มีการจัดท้าแผนการชลประทานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เ พ่ื อ ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ  ร ว ม ทั้ ง ให้ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี อ้ า น า จ ที่ จ ะ ย ก เว้ น บ ท บั ญ ญั ติ 
ตามกฎหมายอ่ืน เพ่ือให้กรมชลประทานสามารถเข้าไปใช้ พ้ืนที่ เพ่ือจัดท้าการชลประทาน  
ซึ่งเป็นกิจการที่จัดท้าขึ้นเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่ต้องเพิกถอนพ้ืนที่ที่จะเข้าไปด้าเนินการ  
จะท้ า ให้ ห น่ วย งาน ขอ งรั ฐ อ่ื น รั บ ท ราบ ข้ อมู ล ใน ก ารจั ด ท้ าก ารชลป ระท าน ตั้ งแต่ ต้ น  
และสามารถบูรณาการแผนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้น ท้าให้การจัดท้าการชลประทาน
สามารถด้าเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และพ้ืนที่ที่กรมชลประทานเข้าไปด้าเนินการเพ่ือก่อสร้างระบบ
ชลประทานก็ยังอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเฉพาะเพ่ือการอ่ืน ซึ่งเป็นการคุ้มครองพ้ืนที่ดังกล่าวได้
ดีกว่าการเพิกถอนพื้นที่นั้นออกจากการคุ้มครองดูแลตามกฎหมายอื่น 
        (๒) แม้ว่าในปัจจุบันอธิบดีกรมชลประทานจะสามารถแต่งตั้งบุคคลอ่ืน 
ซึ่ งไม่ ใช่ เจ้ าหน้ าที่ ของกรมชลประทานเข้ามาท้ าหน้ าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญั ติ 
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ เพ่ือดูแลรักษาทางน้้าชลประทาน เรียกเก็บค่าชลประทาน  
และจับกุมผู้กระท้าความผิดตามกฎหมายได้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ยังไม่สะท้อนหลักการของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา ๘๕ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติให้รัฐต้อง
จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบ้ารุงรักษา 
และการจัดท้าแผนบริหารจัดการชลประทานได้อย่างชัดเจน 
         (๓) การกระจายอ้านาจในการบริหารจัดการชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  แ ม้ ว่ าส าม ารถ ด้ า เนิ น ก าร ได้ ใน ท างบ ริ ห าร  โด ย โอน อ้ าน าจ ต าม ก ฎ ห ม าย 
ว่าด้ วยการชลประทานหลวงให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้ าเนินการแทนกรมชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ แต่การกระจายอ้านาจตามแผนก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น โดยมิ ได้ ค้ านึ งถึ งความพร้อมขององค์ กรปกครองส่ วน ท้ องถิ่ น ที่ ผ่ านมาปรากฏว่ า 
เกิดปัญหาในทางปฏิบัติกล่าวคือ ท้าให้ระบบชลประทานที่โอนไปเสื่อมสภาพและขาดการดูแลบ้ารุงรักษา
โดยเฉพาะบางภารกิจที่ โอนให้อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง  
ท้าให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการ และท้าให้ทางน้้าชลประทานที่ถ่ายโอนอ้านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลขาดความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการของกรมชลประทาน 
         ดังนั้น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง เพื่อก้าหนดให้ 
มีการจัดท้าแผนการชลประทาน ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนและก้าหนด
ขั้นตอนในการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

  ๔.๖ เหตุผลที่ท ำให้เชื่อว่ำมำตรกำรสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือข้อบกพร่องนั้นได้ 
        (๑) เมื่อมีการก้าหนดให้มีการจัดท้าแผนการชลประทานจะส่งผลให้หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนทราบล่วงหน้าว่ากรมชลประทานมีแผนในการจัดท้าชลประทาน
อย่างไร ในพ้ืนที่ใด และหากหน่วยงานใดเห็นว่าการจัดท้าระบบชลประทานจะก่อให้เกิดปัญหา
อุปสรรคหรือขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะที่ตนรับผิดชอบอยู่ก็สามารถเสนอ 
 

ความเห็น.... 



 

 

๗ 

ความเห็น เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติอันจะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีระบบและสอดคล้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
        (๒) การก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและองค์กรผู้ใช้น้้า  
ซึ่ งมีความ เข้มแข็ งสามารถจัดท้ าแผนบริ หารจัดการเสนอให้ กรมชลประทานพิจารณ า 
ให้ความเห็นชอบก่อนมีการโอนอ้านาจในการบริหารเขตชลประทานใดให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรผู้ใช้น้้าใดไปบริหารจัดการ จะท้าให้การบริหารจัดการชลประทานเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานไม่ต่้ากว่าที่กรมชลประทานด้าเนินการเอง และการก้าหนด 
ให้ค่าชลประทานที่จัดเก็บได้ส่วนหนึ่งตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรผู้ใช้น้้า 
จะท้ า ให้ อ งค์ ก รดั งก ล่ า วมี ร าย ได้  เ พ่ื อ น้ า ไป ใช้ ใน ก ารดู แ ล รั ก ษ าระบ บ ช ล ป ระท าน  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรองบประมาณที่รัฐจัดสรร 
ให้ในแต่ละปี  
        (๓) การน้ามาตรการทางแพ่งและมาตรการทางปกครองมาใช้บังคับแก่ 
ผู้ที่กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะท้าให้สามารถแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทาง 
น้้าชลประทานได้รวดเร็วกว่าการฟ้องร้องด้าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท้าความผิด 
 
๕. ใครเป็นผู้ท ำภำรกิจ 

  กรมชลประทานจะยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดท้าการชลประทาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนท้าหน้าที่ช่วยเหลือการบริหารจัดการเขตชลประทานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรผู้ใช้น้้า ซึ่งได้รับโอนอ้านาจในการบริหารจัดการเขตชลประทานแทน
กรมชลประทาน 
 
๖. ควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 

  ๖.๑ ควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 
         เพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕  
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะในส่วนของนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามมาตรา ๘๕ (๒) และ (๕) ที่ก้าหนดให้รัฐต้องจัดหาแหล่งน้้าเพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้อย่างพอเพียง
และเหมาะสมแก่การเกษตร และก้าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  
และต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ้ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.๒ กำรใช้บังคับของกฎหมำย 
        พระราชบัญญัติฉบับนี้จะใช้บังคับเฉพาะทางน้้าที่รัฐมนตรีได้ประกาศก้าหนดให้ 
เป็นทางน้้าชลประทาน ส่วนการเรียกเก็บค่าชลประทานจะด้าเนินการเมื่อมีการออกกฎกระทรวง 
ก้าหนดให้ทางน้้าใดเป็นทางน้้าที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ส่วนการโอนอ้านาจบริหารจัดการให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรผู้ ใช้น้้ าจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของทั้ งสององค์กร  
 
 

การใช้บังคับ.... 



 

 

๘ 

การใช้บังคับทางกฎหมายจึงมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามความพร้อมของกรมชลประทาน 
ในการจัดท้าระบบชลประทานและประกาศให้ทางน้้านั้นเป็นทางน้้าชลประทาน และความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรผู้ใช้น้้าที่จะรับโอนอ้านาจบริหารจัดการไปด้าเนินการแทน  
กรมชลประทาน 
  ๖.๓ สภำพบังคับของกฎหมำย 
         กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะของการก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท้าการชลประทาน 
การคุ้มครองทางน้้าชลประทานและสิ่งก่อสร้างที่กรมชลประทานจัดให้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ชลประทาน มาตรการบังคับในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้มีทั้งมาตรการทางปกครอง  
มาตรการทางแพ่ง และโทษทางอาญา ทั้งนี้  เพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ 
การด้าเนินการจัดท้าการชลประทานตามพระราชบัญญัตินี้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
 
๗. ควำมซ้ ำซ้อนทำงกฎหมำย 

  แม้ว่ากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้้าและการดูแลรักษาคุณภาพของน้้า 
จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้้าไทย กฎหมายว่าด้วยการดูแลรักษาคลอง  
รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้้าที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต แต่บทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้  
จะเป็นกฎหมายเฉพาะที่ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท้าการชลประทานของกรมชลประทาน 
และจะใช้บังคับเฉพาะทางน้้าที่มีการก้าหนดให้เป็นทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น  
ไม่ ร ว ม ถึ งแ ห ล่ งน้้ า ต าม ธ รรม ช าติ ที่ ยั งมิ ได้ มี ก า รก้ าห น ด ให้ เป็ น ท างน้้ า ช ล ป ระท าน  
และเมื่อมีการประกาศให้ทางน้้าใดเป็นทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัตินี้ การบริหารจัดการ 
การคุ้มครองและดูแลรักษาคุณภาพน้้า และการพัฒนาแหล่งน้้าในทางน้้าดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการชลประทาน รวมทั้งอยู่ภายใต้บังคับ 
ของกฎหมายเฉพาะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอ่ืนด้วยตามหลักการที่ว่ าพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งอาจต้องอยู่
ภายใต้บั งคับของกฎหมายหลายฉบับ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ แตกต่างกันโดยแต่ละหน่วยงาน  
มีอ้านาจดูแลและปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายร่วมกันตามอ้านาจหน้าที่ของตน  
 
๘. ภำระต่อบุคคลและควำมคุ้มค่ำ 

  ผู้ที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพระราชบัญญัติฉบับนี้คือผู้ ใช้น้้าจากทางน้้า
ชลประทานทั้งการใช้น้้าเพ่ือการเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การพลังงาน การอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการท่องเที่ยวที่มีภาระต้องช้าระค่าชลประทานตามที่บุคคลกลุ่มดังกล่าวได้รับประโยชน์
มากกว่าบุคคลอ่ืนจากการใช้ทรัพย์สินของรัฐ จึงมีหน้าที่ต้องช้าระค่า ได้รับประโยชน์  เพ่ือเป็นทุน
ส้าหรับการบ้ารุงรักษาทางน้้าชลประทานนั้นต่อไป  นอกจากนั้น การเรียกเก็บค่าชลประทานตาม
อัตราที่จะมีการก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการน้าน้้า  
ไปใช้ ซึ่งแม้ว่าการเรียกเก็บค่าชลประทานจะก่อให้เกิดภาระต่อผู้ใช้น้้าแต่โดยที่การจัดท้าระบบ
ชลประทานนั้นรัฐได้ลงทุนในการก่อสร้างสิ่งที่จ้าเป็นเพ่ือใช้ในการชลประทานขึ้น ท้าให้บุคคล  
กลุ่ มหนึ่ งได้ ใช้ประโยชน์ โดยตรงจากทางน้้ าชลประทานมากกว่าบุคคล อ่ืนที่ อยู่ห่ างไกล  
 

จากทางน้้า.... 



 

 

๙ 

จากท างน้้ าชลประทานจะท้ าให้ ก าร ใช้ น้้ า เป็ น ไปอย่ างป ระหยั ดและคุ้ มค่ ามากยิ่ งขึ้ น  
และท้ าให้ รัฐสามารถน้ าค่ าชลประทานที่ จัด เก็บ ได้ ไป พัฒนาปรับปรุงระบบชลประทาน 
ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้้าอ่ืนเพ่ือใช้ในการชลประทานให้เพียงพอและสอดคล้อง 
กับความต้องการใช้น้้าของประเทศ 
 
๙. ควำมพร้อมของรัฐ 

  ๙.๑ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการด้าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีนายช่างชลประทานซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้้า  
และจัดท้าระบบชลประทาน รวมทั้งมีบุคลากรเพียงพอที่จะท้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติ  
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้กระจายอยู่ทั่วประเทศ 
  ๙.๒ ในอนาคตเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรผู้ใช้น้้ามีความพร้อม 
ก็สามารถโอนอ้านาจในการบริหารจัดการ และการดูแลบ้ารุงรักษาทางน้้าชลประทานให้องค์กร  
ดังกล่าวด้าเนินการแทนกรมชลประทาน รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นหรือตัวแทนองค์กรผู้ใช้น้้า  
เป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้ าหน้าที่ชลประทานตามพระราชบัญญัตินี้   ซึ่ งจะเป็นการลดภาระ 
ในการบริหารจัดการเขตชลประทานของกรมชลประทานได้ 
  ๙.๓ งบประมาณท่ีคาดว่าจะต้องใช้ 
         การตราพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ โดยจะใช้อัตราก้าลัง 
และงบประมาณ ที่ กรมชลประทานได้ รั บจั ด สรรในแต่ ละปี  และหากในอนาคตสามารถ 
เรียกเก็บค่าชลประทานเข้ากองทุนเพ่ือการชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถลดภาระ 
ในการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้เพ่ือด้าเนินการที่เกี่ยวกับการชลประทานตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
 
๑๐. วิธีกำรท ำงำน กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 

  ๑๐.๑ วิธีกำรท ำงำน 
           กรมชลประทานจะด้าเนินการจัดท้าแผนการชลประทาน อันประกอบด้วย 
           (๑) ข้อมูลแหล่งน้้าของประเทศ 
           (๒) การคาดหมายความจ้าเป็นในการใช้น้้าเพื่อการชลประทาน 
           (๓) แนวทางการจัดหา การพัฒนา และการอนุรักษ์แหล่งน้้าให้มีน้้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
           (๔) แผนการด้าเนินการเพ่ือก้าหนดทางน้้าชลประทานและการก่อสร้าง 
ที่จ้าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ชลประทาน 
           (๕) แนวทางการจัดสรรน้้ าให้ทั่ วถึงโดยเฉพาะเพ่ือประโยชน์แก่การ
เกษตรกรรม 
           ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดท้าการชลประทานเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้น้้าของประเทศในแต่ละช่วง 
 
 
 

๑๐.๒. ระบบกำรตรวจ.... 



 

 

๑๐ 

  ๑๐.๒ ระบบกำรตรวจสอบ 
           การจัดท้าแผนชลประทานของกรมชลประทานจะมีการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดท้าแผน ส่วนการบริหารจัดการเขตชลประทานของ 
กรมชลประทานจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ้าเขตชลประทานขึ้น เพ่ือท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้า
แก่นายช่างชลประทานในการบริหารเขตชลประทานและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ  
เจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
  ๑๐.๓ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
           (๑) มีการจัดท้าระบบการชลประทานอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความ
ต้องการการใช้น้้ าทั้ งประเทศ และสามารถจัดสรรน้้ าได้อย่ างมีประสิทธิภาพและทั่ วถึ ง  
ทั้งภาคเกษตรกรรม การสาธารณูปโภค การพลังงาน การอุตสาหกรรม หรือการท่องเที่ยว 
           (๒) สามารถเรียกเก็บค่าชลประทานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้้า 
วัตถุประสงค์ของกิจการที่มีการใช้น้้า และสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และไม่มีผู้ค้างช้าระ
ค่าชลประทาน 
           (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรผู้ใช้น้้าสามารถรับโอนอ้านาจใน
การบริหารจัดการเขตชลประทานแทนกรมชลประทานได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานที่กรมชลประทานประกาศก้าหนด 
 
๑๑. อ ำนำจในกำรตรำอนุบัญญัติ 

  การตราอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก้าหนดไว้ เฉพาะที่จ้าเป็น 
และเป็นรายละเอียดในทางปฏิบัติ ซึ่งไม่สามารถก้าหนดไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติได้  
โดยก้าหนดให้ตราเป็นกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 
 
๑๒. กำรรับฟังควำมคิดเห็น 

  ในการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กรมชลประทานได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
  ๑๒.๑ จัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ้านวน ๕ ครั้ง 
ได้แก่ 
           (๑) ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเจริญศรี  
แกรนด์ รอยัล โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ้านวน ๕๗ คน 
           (๒ ) ครั้ งที่  ๒   เมื่ อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๒  ณ  โรงแรมโลตัส 
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ้านวน ๙๔ คน  
           (๓) ครั้งที่  ๓  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ้านวน ๖๘ คน 
           (๔) ครั้งที่  ๔  เมื่อวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมชูชาติ ก้าภู  
จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ้านวน ๑๗๘ คน  
 
 

(๕) ครั้งที่ ๕.... 



 

 

๑๑ 

(๕) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ กรมชลประทาน โดยมีเจ้าหน้าที่
ขอ งกรมชลประท านที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป ฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ นี้  
เป็นผู้ให้ความเห็น 
  ๑๒.๒ จัดส่งแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง พ.ศ. .... ทั้ งหมด ๕๐๐ ชุด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแสดงความคิดเห็นโดยได้รับแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นกลับมาจ้านวน ๗๙ ชุด คิดเป็น 
๑๕.๘ %  
  ๑๒.๓ จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ เกี่ยวข้องทางเว็ปไซด์ของ 
กรมชลประทาน (http : //www.3rid.go.th/law/home2h.html) 
  โดยกรมชลประทานได้น้าประเด็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมสัมมนา 
และแสดงความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... 
ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 

     

 

 




