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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานในระดับไร่นาตาม
กฎหมายว่าด้วยคันและคูนํ้า กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการ
ชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ําไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ทางกฎหมายเพื่อให้สามารถจัดการชลประทานในระดับไร่นาได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาพบว่า เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแล บํารุงรักษาคันและคูนํ้าตาม
พระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 จากกรมชลประทานแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจเข้าไปในที่ดิน หรือ
จัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และการอ่ืนที่จําเป็นแก่การจัดระบบชลประทานในระดับไร่นา คันหรือ
คูน้ําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติคันและคูน้ํา พ.ศ. 2505 ถูกยกเลิก และถูกนําไป
รวมเป็นบทบัญญัติใหม่ในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมิได้บัญญัติถึงอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงในการดูแล รักษา และบริหารจัดการชลประทานในระดับไร่นา ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ยังอยู่นอกเหนือการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่มีกฎหมายที ่ให้อํานาจในการควบคุมดูแลและ
บํารุงรักษาการชลประทานในระดับไร่นา และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 แต่ด้วยผลของมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกําหนดยกเว้นการ
บริหารจัดการน้ําตามกฎหมายชลประทานไม่ให้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงส่งผลให้ปัจจุบันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยังขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารจัดการระบบชลประทานในระดับไร่นา ส่งผลให้ระบบนํ้าเพื่อการ
เกษตรกรรมไม่มีน้ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม ตลอดจนทําให้ระบบชลประทานในระดับไร่นาในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการปฏิรูป
ประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ 

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 24 วรรค
หน่ึง โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลักการที่ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจเข้าไปในที่ดินตามแนวเขตการจัดระบบนํ้าเพื่อ
เกษตรกรรม เพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และการอื ่นที ่จําเป็นแก่การจัดระบบนํ ้าเพื ่อ
เกษตรกรรมทั้งน้ีเม่ือแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะสามารถทําให้การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินการจัดระบบ
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ชลประทานในระดับไร่นาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร สามารถแบ่งปันนํ้าให้แก่ผู้ใช้นํ้าได้
อย่างทั่วถึง และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีความ
ม่ันคงยิ่งขึ้น ต่อไป 
คําสําคัญ :ชลประทาน, คันและคูน้ํา, ทรัพยากรน้ํา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
Abstract  

This article aims to study the principles and laws relating to education at the farm level on land 
reform in order to find laws on planning and decentralization to the organization . Local government as 
well as to analyze legal problems regarding the transfer of irrigation missions at the farm level according 
to the law with cars and ditches, go to local government organizations to suggest solutions to legal 
problems in order to manage lakes at the farm level in accordance with the current social situation. 

The study indicated that when the local government organization has transferred the care mission 
maintenance of cars and ditches under the act of the Field Dyke and Ditch Act, B .E. 2505 (1962)from the 
Royal Irrigation Department, a local government organization has the power to enter the land or build an 
irrigation system road or conveyor way in the farm and other things necessary for the management of 
irrigation systems at the farm level rod or ditch to be able to use effectively,However the Field Dyke and 
Ditch Act, B.E. 2505 (1962) has been abolished and is included as a new provision in Land Consolidation 
for Agriculture Act, B.E. 2558 (2015)which does not directly impose powers and duties of local government 
organizations in the maintenance and Irrigation management at the farm level as well as the Land 
Consolidation for Agriculture Act, B.E. 2558 (2015). Thus, it is still beyond the transfer of the mission 
according to the action plan, determining the decentralization process to the local government 
organization. As a result, the local administrative organization does not have laws that give the power to 
control and maintain irrigation at the farm level. Although the local administrative organization has the 
power to manage water resources according to the National Water Resources Act B.E. 2561(2018), Section 
6 of the said act stipulates that water management under irrigation laws is not subject to the said 
act.Therefore,resulting in the current local government. the lack of legal instruments in the management 
of irrigation systems in the field. The water system for agricultural water use is sufficient and 
appropriate. As well as the irrigation system on the farm in the area of local government inefficiency. Not 
consistent with the basic policy of the state. The national strategy and reform the country's constitution 
defined. 

The author has suggested the amendment to the Land Consolidation for Agriculture Act, B .E. 2558 
(2015), Section 24, paragraph one, by amending the principle that For the local government organization 
has the power to enter the land along the boundary of the agricultural water system to build an irrigation 
system road or conveyor way in the farm and other things necessary for the organization of water systems 
for agriculture However,Once these amendments then. Be able to make local government. Irrigation 
systems can be operated in the field, so that farmers have sufficient and suitable for agriculture . Users can 
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share the water to water thoroughly. And to increase its competitiveness with other countries. As a result, 
the country's overall economic stability even further. 
Keyword:Irrigation, Field Dyke and Ditch, Water Resources, Local Government 
 
1.บทนํา 
 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน น้ําเป็นปัจจัยหลักสําหรับ
การเพาะปลูกพืชในประเทศ การปลูกพืชจึงต้องให้ได้รับ
นํ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที ่ต้องการ 
สภาพการปลูกพืชที ่อาศัยนํ ้าฝนตามฤดูกาลเพียงอย่าง
เดียว อาจมีโอกาสที่พืชจะขาดนํ ้าในระยะใดระยะหนึ ่ง
ได้มาก เช่นเมื่อประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงจนพืชขาดนํ้า
รุนแรงจนกระทั่งตายได้ หรือหากฝนตกมากเกินไปจนทํา
ให้เกิดนํ ้าท่วมขังจนต้นพืชเหี ่ยวเฉาเนื ่องจากรากขาด
อากาศจนกระทั่งตายได้เช่นกัน ดังนั้น การจัดการให้พืช
ปลูกได้ร ับนํ ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสมจะต้องใช้การ
ชลประทานเข้าช่วย ตามความหมายแล้วการชลประทาน
เป็นการให้น้ําแก่พืชโดยการเพิ่มความชื้นให้แก่ดินเพื่อให้
ดินมีความชุ่มชื้นพอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช และ
รวมความถึงการจัดหานํ้าและการส่งนํ้าเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นด้วย (บุญมา ปูานประดิษฐ์, 2546, 1) 
 นอกจากนี้ ระบบชลประทานที่ดี จะต้องสามารถ
นําเอารายละเอียดและสาระสําคัญของดินและคุณสมบัติ
ของดิน ปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา พืชและพฤติกรรมของ
พืช ความสัมพันธ์ระหว่างดิน นํ้าพืช สภาพแวดล้อม มา
จัดระบบให ้ เป ็นหล ักเกณฑ ์และว ิธ ีการท ี ่จะน ําไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การ
บริหารจัดการนํ้าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ 
สามารถพิจารณานํานํ ้าไปใช้อย ่างมีค ุณค่าตามลําดับ
ความสําค ัญ ต ั ้งแต ่การบร ิ โภคการอุปโภค การท ํา
การเกษตร อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และสมํ่าเสมอ และอาจ
กล่าวได้ว่าหลักการดังกล่าวข้างต้น คือหัวใจของงานด้าน
ชลประทาน 
 สําหรับประเทศไทย งานด้านชลประทานถือเป็น
ภารกิจสําคัญอย่างย ิ ่งของประเทศ ดังจะเห็นได้ว่ามี
กฎหมาย เก ี ่ ยวก ับการบร ิหารจ ั ดการน ํ ้ า ในระบบ
ชลประทานฉบับแรกเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2445 คือ
พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก 121 ต่อมามี
การตราพระราชบ ัญญ ัต ิ การชลประทานราษฎร์  
พุทธศักราช 24821 พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 พระราชบัญญัติคันและคูนํ ้า พ.ศ. 
25052พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
25173 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2558 
 ท ั ้ ง น ี ้  กฎกระทร วงแบ ่ งส ่ วนร าชการ กรม
ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 32 กําหนดให้กรมชลประทาน 
มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งนํ้าตามศักยภาพของลุ่ม
นํ ้าให้เพียงพอ และจัดสรรนํ ้าให้กับผู ้ใช้นํ ้าทุกประเภท 
เพื่อให้ผู้ใช้นํ้าได้รับนํ้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจน
ปูองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา นอกจากนี้ยังมีอํานาจ
หน้าที ่ ในการดําเนินการจัดให้ได้มาซึ ่งนํ้า หรือกัก เก็บ 
รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร 
การพลังงานการสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคู
นํ้า และกฎหมายอื่นที ่เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปูองกันความเสียหายอันเกิดจากนํ้า ความปลอดภัยของ
เขื่อนและอาคารประกอบ การคมนาคมทางนํ้าที่อยู่ในเขต
ชลประทาน ตลอดจนดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ฉบับปัจจุบัน ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ

                                                             
1
 ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทาน

ราษฎร์ พทุธศักราช 2482 พ.ศ. 2558 
2
 ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

3
 ปัจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบญัญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
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ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแนวทางการปฏิรูป
ประเทศตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564 ได้กําหนดให้รัฐ
มีหน้าท ี ่ในการด ูแล บ ําร ุงรักษา พัฒนาและอนุร ักษ์
ทรัพยากรนํ ้าที ่มีค ุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค
บร ิโภคของประชาชน รวมทั ้ งการการประกอบการ
เกษตรกรรมและอ ุตสาหกรรมของประเทศ ท ั ้ งน ี้
คณะกรรมการทรัพยากรนํ ้าแห่งชาติ (กนช.) ซึ ่งเป็น
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ ้า พ.ศ. 
2561 ได้จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพการบร ิหารจัดการ
ท ร ั พ ย า ก ร น ํ ้ า ท ั ้ ง ร ะ บ บ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
แต่มีบทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติทรัพยากร
น้ําแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยชลประทาน โดยเฉพาะการจัดทําชลประทานในระดับ
ไร่นา ตามพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 และ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศตาม
แผนแม่บทไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการนํ้าในรูปแบบ
ชลประทานระดับไร่นาซึ ่งกรมชลประทานได้ถ่ายโอน
ภารกิจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแล้ว
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี
อํานาจตามกฎหมายที่แน่นอนชัดเจนในการบริหารจัดการ
น้ําในระดับไร่นา คันหรือคูนํ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ตน ทําให้การจัดทําบริการสาธารณะเก่ียวกับทรัพยากรนํ้า 
ตลอดจนการดําเนินนโยบายของร ัฐไม่สอดคล้องและ
เป็นไปตามที ่รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทาง
การปฏิรูปประเทศกําหนดไว้ เป็นสาเหตุที ่ทําให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศขาดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรจะเป็น 
 ดังนั้น คําถามสําคัญที่บทความนี ้มุ่งหมายจะหา
คําตอบคือ จะแก้ปัญหาเชิงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมายว่า
ด้วยคันและคูนํ้าซึ่งตราขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ให้สอดคล้อง

ก ับร ัฐธรรมน ูญ กฎหมาย สภาพเศรษฐก ิจ  ส ั งคม 
และการบริหารภาครัฐในระดับท้องถิ ่นในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร ซึ่งผู ้วิเขียนจะได้นําเสนอ
เป็นลําดับต่อไปในบทความน้ี 
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมายว่า
ด้วยคันและคูนํ ้า กฎหมายว่าด้วยการจัดร ูปที ่ด ินเพื ่อ
เกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนภารกิจการชลประทานในระดับไร่นาตามกฎหมาย
ว่าด้วยคันและคูนํ ้า ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย
เพื่อให้สามารถจัดการชลประทานในระดับไร่นาได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้
ว ิธ ีการว ิจ ั ย เอกสาร (Documentaryresearch)  โดย
ทําการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบ ังค ับ ประกาศของทางราชการ คําแถลงนโยบาย 
หนังส ือ งานวิจ ัย  มาทําการส ังเคราะห ์ผลการวิจ ัย 
(research synthesis method) เพื่อให้ได้ผลสรุปและ
ประมวลผลการศึกษา และนําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
เพื ่อชี ้ให้เห ็นสภาพปัญหา และนําเสนอแนวทางหรือ
มาตรการแก้ไขปัญหา ต่อไป 
 
4. ขอบเขตการศกึษา 
 การศึกษาในครั้งนี ้ ผู ้เขียนมุ ่งศึกษาถึงหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนกฎหมายที ่เกี่ยวข้องกับระบบ
ชลประทานขนาดเล็กและระบบชลประทานในระดับไร่นา 
โดยศึกษาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช ั ่ ว คราว )  พ ุทธศ ั กร าช  2 557  ร ั ฐ ธรร มน ูญแห ่ ง
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พระราชบัญญัติคันและคู
นํ ้า พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติก ําหนดแผนและ
ขั ้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2542พระราชบัญญัต ิจ ัดร ูปที ่ด ินเพ ื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 รวมถ ึงพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ออก
ตามพระราชบัญญัต ิด ังกล่าวข ้างต ้น หนังส ือ ต ํารา 
บทความทางวิชาการ งานวิจ ัย เอกสารประกอบการ
สัมมนา รายงานการประชุม เพื ่อนํามาศึกษา วิเคราะห์
และชี ้ให้เห็นสภาพปัญหาบางประการอันเกิดจากการ
บังคับใช้กฎหมาย และนําเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 
5. ผลการศึกษา 

 นํ ้าม ีความสําค ัญต ่อว ิถ ีการด ํารงช ีว ิตของ
สิ่งมีชีวิตและพืช ทั้งการบริโภค อุปโภค การใช้นํ้าเพื่อการ
เพาะปลูก การอุตสาหกรรม และนับวันมนุษย์ยิ่งมีความ
ต้องการน้ํามากขึ้น มนุษย์มีวิวัฒนาการในการเรียนรู้เพื่อ
จัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการใช้ประโยชน์มาตั ้งแต่อดีต 
(กรมชลประทาน และ ส ําน ักงาน กปร., 2559,5) 
โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่และประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม
ด้านการเกษตรซึ่งจําเป็นต้องใช้นํ้าเป็นทรัพยากรหลักใน
การผลิต รวมถึงการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ดังนั้น
ทรัพยากรน้ําจึงเป็นทรัพยากรที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง
ต่อประเทศไทย (ปราโมทย์ ไม้กลัด, 2558, 11) 

 ความสําคัญของทรัพยากรนํ้าดังกล่าวข้างต้น 
ส ่ งผลต ่อการก ําหนดกฎหมายและนโยบายของร ัฐ 
ซ่ึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรนํ้าให้สามารถมี
อย่างเพียงพอ และตอบสนองต่อความต้องการใช้นํ้าของ
ประชาชน ตลอดจนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังน้ี   

5.1 หน้าที่และแนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
ทรัพยากรนํ้าตามรัฐธรรมนูญ 

ร ั ฐ ธ ร ร มน ูญ แห ่ ง ร าชอ าณ าจ ั ก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2560 ซ่ึงบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติ
เก่ียวกับทรัพยากรน้ําการชลประทาน และการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรที่สําคัญ ดังน้ี 

มาตรา 72 ก ําหนดให้ร ัฐพ ึงด ําเน ินการ
เก่ียวกับที่ดิน ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน ซึ่งมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 

 (1) กําหนดให้ร ัฐพึงวางแผนการใช้
ที ่ด ินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื ้นที ่และ
ศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 (2) กําหนดให้ร ัฐจัดให้มีการวางผัง
เมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความเจริญโดย
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 (3) กําหนดให้ร ัฐจัดให้ม ีมาตรการ
กระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทํา
กินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 (4) กําหนดให้รัฐจัดให้มีทรัพยากรนํ้า
ท ี ่ม ีค ุณภาพและเพียงพอต่อการอ ุปโภคบร ิโภคของ
ประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการอ่ืน 

 (5) รัฐพึงส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช ้พล ังงานอย ่างค ุ ้มค ่า รวมท ั ้งพ ัฒนาและ
สนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อ
เสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

 นอกจากนี ้ในส่วนของมาตรา73ย ัง
กําหนดให้ร ัฐพ ึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที ่ช่วยให้
เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้
ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดย
ใช้ต ้นทุนต ํ ่าและสามารถแข่งขันในตลาดได ้ และพึง
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทํากินโดยการปฏิรูปที่ดิน
หรือวิธีอ่ืนใด 

 อย ่ าง ไร ก ็ ต ามร ั ฐธ รรมน ูญแห ่ ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งหมาย
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ที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ต่อจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  ซึ่ง
เป็นรัฐธรรมนูญที ่มุ่งหมายจะฟื ้นฟูความสงบเรียบร้อย 
ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง จัดให้มีกฎหมายที ่จํา เป็น
เร่งด่วน จัดตั ้งสภาปฏิรูปแห่งชาต ิและองค์กรต่าง ๆ 
เพ ื ่อให ้ม ีการปฏิร ูปในด ้านการเมืองและด้านอื ่น ๆ 
ตลอดจนดําเนินการให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่
วางกต ิกาการเมืองให ้ร ัดกุม เหมาะสม ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
กําหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศไว้ในหมวด 16โดยมี
แนวทางการปฏิรูปประเทศเกี ่ยวกับทรัพยากรนํ ้าและ
การเกษตรที่สําคัญ บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ช. คือ 

 (1) การปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการ
ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพเป็น
ธรรมและยั่งยืนโดยคํานึงถึงความต้องการใช้นํ้าในทุกมิติ 
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศประกอบกัน 

 (2) การปฏิรูประเทศต้องดําเนินการ
จัดให้มีการกระจายการถือครองที ่ด ินอย ่างเป ็นธรรม 
รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้ง
ประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง
ที่ดินอย่างเป็นระบบ 

 5.2 ย ุทธศาสตร ์ชาต ิเก ี ่ยวกับการ
จัดการทรพัยากรนํ้าและการชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบ ัน มาตรา 65 ก ําหนดให้ร ัฐต ้องจัดให ้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่าง ๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยปัจจุบันมี
การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) เมื่อวันที ่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยยุทธศาสตร์
ด้านที่ 4 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.5.2 การ
เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้นํ้าให้ทัดเทียมกับ
ระดับสากล โดยยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
น้ําใช้เพียงพอสําหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และ
ท่องเที่ยว รวมทั้งมีระบบดูแลนํ้าภายในพื้นที่สําหรับผู้ใช้
น้ําในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน 
พื้นที่เกษตรนํ้าฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว
เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ ่มม ูลค ่าและเป ็นม ิตรต ่อ
สิ่งแวดล้อม โดยทบทวนระบบนํ้าตามการปรับโครงสร้าง
เกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เน้นปรับโครงสร้าง
การใช้นํ้า การจัดสรรนํ้าในแต่ละภาคส่วน พร้อมทั้งการ
เพิ่มผลิตภาพของการใช้นํ้า โดยการใช้อย่างมีคุณค่า การ
นําน้ํากลับมาใช้ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการส่งและการใช้นํ้า
ทุกภาคส่วน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบการขอ
อนุญาตใช้นํ้าตามเกณฑ์และความสําคัญ เพื่อสนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพ ิ ่มของภาคการผลิตและบริการและ
รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

 5.3 ประกาศคณะร ักษาความสงบ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรนํ้าและการ
ชลประทานเพื่อเกษตรกรรม 

 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2547 
มุ ่งเน้นการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ของประเทศซึ ่ง
รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําด้วย ทั้งนี้ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เพื ่อจัดตั ้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ ้า
แห่งชาติขึ ้น เป็นส่วนราชการระดับกรมที ่อยู่ในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทั ้งนี้มีเหตุผลสําคัญคือ 
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2560 นั้น มีหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ
โดยตรงในด้านการปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการนํ้าและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งอยู ่หลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่อาจ
ดําเนินการข้ามหน่วยงานในลักษณะบูรณาการข้อมูล 
แผนงานหร ือโครงการ งบประมาณและการต ิดตาม
ประเมินผลในเช ิงนโยบายและการวางแนวทางกํากับ 
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ควบคุมการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติจึง
จําเป็นต้องมีองค์กรกลางในการดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นที่มาของ
การจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติขึ้น 
ซ่ึงต่อมาได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
2/2561 ลงวันที ่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อจัดสรร
ภารกิจและบุคลากรของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
โดย มีสาระสําคัญคือ เปลี่ยนชื่อ “สํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ ้าแห่งชาติ” เป็น “สํานักงานทรัพยากรนํ ้า
แห่งชาติ” และให้โอนบรรดาภารกิจ อํานาจหน้าที่ของ 
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจําบางส่วน
ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
บ า ง ส ่ ว น ข อ ง ก ร ม ท ร ั พ ย า ก ร น ํ ้ า  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นภารกิจ อํานาจ
และหน้าที ่ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจําของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
 5.4 การใช ้ การพ ัฒนา การบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรนํ้าของรัฐ 
 พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 มาตรา 
6 กําหนดให ้ร ัฐมีอ ํ านาจใช ้ พ ัฒนา บร ิหารจัดการ 
บําร ุงร ักษา ฟื ้นฟู และอนุร ักษ์ทร ัพยากรนํ ้าให ้เก ิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสมดุลและยั ่งยืน ทั ้งนี ้ตาม
หลักเกณฑ์ท ี ่ก ําหนดไว้ในพระราชบัญญัต ิน ี ้โดยอาจ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของแหล่งน้ําหรือขยายพื้นที่ของแหล่ง
น้ําก็ได้ แต่ถ้าเป็นการลดพื้นที่หรือให้เลิกใช้เพื่อประโยชน์
สาธารณะต้องดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 
 ทั ้งนี ้เพื ่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรนํ ้า
สาธารณะที ่มิใช่ทางนํ้าชลประทานตามกฎหมายว่าด้วย
การชลประทาน และนํ้าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยนํ ้า
บาดาล นายกรัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดให้หน่วยงานของร ัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นใดเป็นผู ้รับผิดชอบควบคุมดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรน้ําสาธารณะแห่งใดก็ได้ 

 และให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบดังกล่าว มีอํานาจออกระเบียบหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การ
เข้าใช้สอยทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้นตามกรอบแนวทางที่
คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติกําหนด โดยระเบียบ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว เม่ือได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 ทั้งน้ี อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบัน สํานักงานทรัพยากร
นํ้าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่กํากับดูแลการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ โดยมีคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ ้าแห่งชาติ (กนช.) ทําหน้าที ่กําหนดกรอบ
นโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า การ
ปูองกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและคุณภาพนํ้าของ
ประเทศ เพื ่อให้การบริหารทรัพยากรนํ ้าของประเทศ
เป ็นไปอย่างมี เอกภาพและบูรณาการ รวมถึง เสนอ
แผนงาน โครงการ และมาตรการเกี ่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อให้เกิดการบูรณาการในรูปแบบ
ของแผนแม่บทการบร ิหารจัดการทรัพยากรนํ ้า และ
สํานักงานทรัพยากรนํ ้าแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการ
ขับเคลื ่อนเพื่อนํานโยบายของ กนช. ไปสู ่การปฏิบัติให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

5 . 5  ภ า ร ก ิ จ  อ ํ าน าจห น ้ า ท ี ่ ข อ ง กร ม
ชลประทานในฐานะหน่วยงานผู้รบัผดิชอบหลกัในงานดา้น
ชลประทานของประเทศ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 32 กําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมมี
อํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงแบ่งส ่วนราชการของกรมหร ือตาม
กฎหมายว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของกรมนั้นทั้งนี้ในส่วนของ
กรมชลประทานนั ้น มีการตรากฎกระทรวงแบ่งส ่วน
ราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ.ศ. 
2557 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กําหนดภารกิจ ตลอดจน
อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทานไว้ในข้อ 2 ของระเบียบ
ฉบับดังกล่าวว่า ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งนํ้าตามศักยภาพของลุ่มนํ้าให้เพียงพอ และ
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จัดสรรน้ําให้กับผู้ใช้น้ําทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้นํ้าได้รับนํ้า
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนปูองกันความเสียหาย
อันเกิดจากนํ ้า ทั ้งนี ้กฎกระทวงฉบับดังกล่าวกําหนด
อํานาจหน้าที่ของกรมชลประทานไว้ ดังน้ี 
 (1) ด ําเนินการจัดให้ได้มาซึ ่งนํ ้า หร ือกัก เก็บ 
รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรนํ้าเพื่อการเกษตร 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคัน
และคูน้ํา และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการปูองกันความเสียหาย
อันเกิดจากนํ ้า ความปลอดภัยของเข ื ่อนและอาคาร
ประกอบ และการคมนาคมทางนํ้าที่อยู่ในเขตชลประทาน 
ตลอดจนดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้
เป็นแผนงานประจําปีของกรม 
 (3) ดําเนินการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 (4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
อ ํ านาจหน ้ าท ี ่ ข อ งกร มชลปร ะทาน หร ื อต ามท ี่
ร ั ฐมนตร ีว ่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หร ื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
6. อภิปรายผล 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทั ้งรูปแบบ
ทั ่วไปและรูปแบบพิเศษ ล้วนมีฐานะเป็นราชการส่วน
ท้องถ ิ ่น และมีฐานะเป ็นนิต ิบุคคล ตามมาตรา 4 (3) 
ประกอบ มาตรา 70 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และมีอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ง
ในบทความนี ้จะกล่าวถ ึงเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัต ิองค์การบร ิหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 องค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นทั ้ง 3 รูปแบบข้างต้นนั ้น 
นอกจากมีอํานาจหน้าที ่ตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว ยังมีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะตามที่มาตรา 16 และมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให ้แก่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542
กําหนดไว้ ซ่ึงเม่ือพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราแล้ว มี
ข้อพิจารณาทางกฎหมายสี่ประการ ดังน้ี 
 6.1 ประการแรกกฎหมายมิได้บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดให้มีหรือดําเนินการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการชลประทานแต่อย่างใด ทั้งนี้
เนื่องจากงานด้านชลประทาน เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าทั้งระบบมีความเชื่อมโยง
กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นวงกว้าง จําเป็นต้องอาศัยนโยบาย กฎหมาย
และแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในภาพรวม ดังนั้น 
จึงถือเป็นภารกิจเฉพาะของราชการส่วนกลางที ่จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มิได้กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ อํานาจและหน้าที่
เก่ียวกับการชลประทานดังกล่าว 
 6.2 ประการที่สองพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์สําคัญที ่จะกระจาย
อํานาจซึ ่งแต่เดิมเป็นของราชการส่วนกลางไปสู ่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทําบริการสาธารณะ
และการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง เหมาะสม และสามารถ
แก้ไขปัญหาของคนในท้องถิ ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด ังนั ้น มาตรา 21 ของพระราชบัญญ ัต ิด ังกล่าว จึ ง
กําหนดให ้  บรรดาอํานาจและหน ้าท ี ่ท ี ่อย ู ่ ในความ
รับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบอํานาจและ
หน้าที ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดําเนินการแทนได้ 
โดยมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดให้ 
การมอบอํานาจหรือถ่ายโอนภารกิจในการจัดทําบริการ
สาธารณะของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามแผนการ
กระจายอ ํานาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ ่น 
โดยเฉพาะภารกิจที่เป็นการดําเนินการซํ้าซ้อนระหว่างรัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือภารกิจที ่ร ัฐจัด
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ให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่น โดย
คํานึงถึงความแตกต่าง ความพร้อม ในด้านรายได้และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชน
จะได้รับภายหลังการถ่ายโอนเป็นสําคัญ 
 6.3 ประการที่สามมาตรา 32 และมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั ้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542ได้
กําหนดให้ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แล้วรายงานต่อรัฐสภา และเมื่อแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ประกาศในราชกิจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น
ทั ้งนี ้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ เรื ่อง แผนปฏิบัติ
การกําหนดขั ้นตอนการกระจายอํานาจให ้แก่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2545 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐถ่ายโอนภารกิจไปให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 6 ภารกิจ ได้แก่ 1) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5)ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ 6) 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งน้ีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าและการ
ชลประทานนั ้น อย ู ่ ในภารกิจที ่ต ้องถ ่ายโอนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 6.4 ประการท ี ่ส ี ่ภารกิจของกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ ่งถือเป็นภารกิจในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องถูกถ่ายโอนไปตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มดําเนินการถ่ายโอน
ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยกรมชลประทานได้

วางระเบียบเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สําคัญ 2 ฉบับ คือ ระเบียบกรมชลประทาน 
ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค ์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ฉบับลงวันที่27 มีนาคม พ.ศ. 2550 
ซ่ึงต่อมาถูกยกเลิกไปโดยระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วย
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2553 ฉบับลงวันที ่ 18 มิถ ุนายน พ.ศ. 2553 ซึ ่งเป็น
กฎหมายที ่บังคับใช้อยู ่ในปัจจุบัน โดยในระเบียบกรม
ชลประทานฉบับดังกล่าวกําหนดนิยามคําว่า “ภารกิจ” ไว้
ว่าหมายถึง งานกรมชลประทานที่ต้องการถ่ายโอนไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นนอกจากนี้
ระเบียบกรมชลประทานฉบับดังกล่าว ได้กําหนดขอบเขต
การถ่ายโอนภารกิจของกรมชลประทานไปสู ่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นไว้ในข้อ 6 ของระเบียบไว้หลาย
ประการด้วยกัน อย่างไรก็ตามมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ชลประทานที่ประชาชนในท้องถิ่นสามารถได้รับประโยชน์
โดยตรง คือภารกิจตามข้อ 6 (ก) ซึ่งเป็นภารกิจการดูแล
บํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึง
โครงการจัดทําหร ือจัดให ้ม ีแหล่งนํ ้าท ี ่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันที่มีลักษณะและขั้นตอนการดําเนินการ
เช่นเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ซึ่งระเบียบ
ฉบับดังกล่าวกําหนดให้ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอํานาจ
การบริหารจัดการทั้งหมด ยกเว้นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและโครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน 
อย่างไรก็ตามหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์
จะรับการถ่ายโอนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดน ให้เสนอเรื่อง
ไปยังกรมชลประทานเพื่อพิจารณาให้มีการถ่ายโอนเป็น
รายกรณีไปนอกจากนี ้ในข ้อ 6 (ฉ) ของระเบียบกรม
ชลประทานกําหนดให้ภารกิจงานจัดสรรนํ้าในระดับแปลง
นาและหร ือค ันค ูน ํ ้ า  ด ําเน ินการถ ่ายโอนงานและ
สิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายนํ้าเข้าแปลงเกษตรกรรม 
ยกเว้นอาคารบังคับปากคูส่งนํ้าที่รับนํ้าโดยตรงจากคลอง
ส่งน้ําชลประทาน 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าระเบียบกรม
ชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให ้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553น้ัน ประสงค์จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กํากับดูแลและบริหารจัดการ
โครงการชลประทานขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นโครงการที่มีลักษณะ
เป็นงานพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก ที่กรมชลประทานได้เริ่ม
ก่อสร้างไว้ เพื ่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน
เก่ียวกับเรื่องน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
ซึ่งเป็นความจําเป็นขั้นพื้นฐานของราษฎรในชนบท หรือ
พื้นที่ที่ห่างไกล รวมทั้งการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน
จากอุทกภัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและปัญหาที่
เกิดขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็น
การจัดทําบริการสาธารณะที่สนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ ่นโดยตรง และเป็นภารกิจที ่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นมีศักยภาพที ่จะดําเนินการได้ใน
ปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนการถ่ายโอนภารกิจโครงการ
พัฒนาระบบชลประทานในระดับไร่นา ซึ่งมีลักษณะงาน
เป็นการกระจายนํ้าจากระบบโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก เข้าสู ่พื้นที่เกษตรกรรม 
โดยภารกิจดังกล่าวนั้นมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้ ได้แก่ 
พระ ราชบ ัญญ ัต ิ ค ั นและค ูน ํ ้ า  พ .ศ .  2505 และ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517ซึ่ง
สามารถแยกประเภทงานกระจายน ํ ้ า เ ข ้ าส ู ่ พ ื ้นท ี่
เกษตรกรรมออกได้เป็น 2 วิธีคือวิธีที่หนึ่ง การจัดทําคัน
และคูน้ํา และวิธีที่สองการจัดรูปที่ดินซึ่งวิธีการดําเนินงาน
ทั้งสองวิธีจะมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่
การพัฒนาระดับพื้นฐาน ได้แก่การจัดทําคันและคูนํ้าไป
จนถึงการพัฒนาระดับสูง ได้แก่การจัดรูปที่ดิน โดยทั้งสอง
วิธีนี้เจ้าของที่ดินจะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเข้ามามี
ส่วนร่วม และยินยอมที่จะพัฒนาไปพร้อมกับทางราชการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ําในพื้นที่เกษตรกรรมให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 

7. วิเคราะห์ผลการศึกษา 
 จากที ่กล่าวมาข้างต ้น จะเห็นได้ว่าเม ื ่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 (3) ประกอบ 
มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534โดยนอกจากมีอํานาจหน้าที ่ตาม
พระราชบ ัญญ ัต ิจ ัดต ั ้ งองค ์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ ่น 
น้ัน ๆ แล้ว ยังมีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 16 และมาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัต ิก ําหนดแผนและขั ้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 
2542 รวมถึงมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 32 และมาตรา 
33  แห ่ งพระ ราชบ ัญญ ัต ิ เ ด ี ย วก ัน  โด ยปร ะกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง แผนปฏิบัติการกําหนดขั ้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลง
ว ันท ี ่  28  ก ุมภาพ ันธ ์  พ.ศ . 2545 ก ําหนดให ้กรม
ชลประทานถ่ายโอนภารกิจงานจัดสรรน้ําในระดับแปลงนา 
และหรือคันคูน้ํา ไปให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบร ิหารส่วนจังหวัด โดยถ่ายโอนภารกิจและ
สิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายนํ้าเข้าแปลงเกษตรกรรม 
และมีทรัพย์สินที่ถ่ายโอนไปคือ ระบบกระจายน้ําเข้าแปลง
เกษตรกรรม และกลุ ่มผู้ใช้นํ ้า ซึ ่งกรมชลประทาน เริ ่ม
ดําเนินการถ่ายโอนภารกิจการจัดสรรนํ้าในระดับแปลงนา
หรือคันคูนํ้าในความรับผิดชอบขอกรมชลประทานให้แก่
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา 
 อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวข้างต้น 
เป็นการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระบุ
ไว้แต่เพียงว่าให้ถ่ายโอนภารกิจและสิ ่งก่อสร้างเฉพาะ
ระบบกระจายน้ําเข้าแปลงเกษตรกรรมเท่าน้ัน แต่มิได้ระบุ
ให้ถ่ายโอนอํานาจในการบริหารจัดการทั้งหมดของระบบ
ชลประทานในระดับไร่นา ดังเช่นการถ่ายโอนโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ทําให้เก ิดป ัญหาการบังค ับใช้



 

~92~ 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

กฎหมายว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการถ่าย
โอนภารกิจระบบชลประทานในระดับไร่นา จะมีอํานาจใน
การบริหารจัดการรวมถึงดําเนินการอื่นใดเพื่อทําให้ระบบ
ชลประทานในระดับไร่นาสามารถจัดสรรนํ ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เนื ่องจากอํานาจในการ
บร ิหารจัดการนํ ้าในระด ับไร ่นา ซึ ่งด ําเนินการตาม
พระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 เป็นหลักนั้น ซึ่ง
บัญญัติให้อํานาจของอธิบดีกรมชลประทาน เจ้าพนักงาน
ซ่ึงอธิบดีกรมชลประทานแต่งตั้ง ตลอดจนนายตรวจตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว มีอํานาจขุดลอกคันหรือคูนํ้า หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดต่อคันหรือคูนํ้าที่ถูกปิดกั้นหรือถมเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากคันหรือคูนํ้าได้ แต่เมื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2545แล ้วจะพบว ่า การถ ่ายโอนภารก ิจการ
ชลประทานในระดับไร่นานั้น ดําเนินการถ่ายโอนงานและ
สิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายนํ้าเข้าแปลงเกษตร แต่
ม ิได ้ถ ่ ายโอนอํานาจของอธิบด ีกรมชลประทาน เจ้า
พนักงาน หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัติคันและคูนํ้า 
พ.ศ. 2505 ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด 
ส่งผลให้องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่มีอํานาจเพียง
พอที่จะดูแล บํารุงรักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรนํ้า
ในระด ับแปลงนาหร ื อค ันค ูน ํ ้ าในพ ื ้นท ี ่ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
 แม้ปัจจุบัน พระราชบัญญัต ิคันและคูนํ ้า พ.ศ. 
2505 จะถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัด
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ไปแล้วแต่บทเฉพาะ
กาลในมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที ่ด ินเพื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 กําหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ร ะ เ บ ี ย บ  ข ้ อ บ ั ง ค ั บ  ป ร ะ ก า ศ 
หร ือค ําส ั ่ งท ี ่ออกตามพระราชบ ัญญ ัต ิค ันและค ูนํ ้ า 
พ.ศ. 2505 ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที ่ไม่ขัด 
หรือแย้งต่อพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษต รกร รม  พ . ศ .  2 558  จนกว ่ า จะม ี ก า ร ต ร า 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ 
ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ 

และด ้วยเหต ุด ังกล่าว ท ําให ้พระราชกฤษฎีกาให ้ใช้
พระราชบัญญัติคันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 บังคับในท้องที่
ต่าง ๆ ทั ่วประเทศ ซึ ่งออกตามความในมาตรา 2 แห่ ง
พระราชบัญญัติคันและคูนํ ้า พ.ศ. 2505 ยังคงมีผลใช้
บังคับในพื้นที่หรือท้องที่นั้น ๆ ทั่วประเทศ และส่งผลให้
อธิบดีกรมชลประทาน พนักงานเจ้าหน้าที ่ ตลอดจน
นายตรวจตามพระราชบัญญัติคันและคูนํ ้า พ.ศ. 2505 
ยังคงมีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
เท่าที ่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติจัดรูปที ่ด ินเพื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
 นอกจากนี้ มาตรา 69แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ยังกําหนดให้ท้องที่ที่มี
การตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติคัน
และคูนํ ้า พ.ศ. 2505 เป ็นเขตการจัดระบบนํ ้าเพ ื ่อ
เกษตรกรรม ท ั ้งนี ้พระราชบัญญัต ิจ ัดร ูปที ่ด ินเพ ื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ได้ให้ความหมายของคําว่า “เขต
การจัดระบบนํ ้าเพื ่อเกษตรกรรม” ในมาตรา 4 ไว้ว่า
หมายถึงเขตที ่ด ินที ่ม ีประกาศกําหนดให้เป็นเขตการ
จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมนอกจากน้ี ยังให้คํานิยามของ
คําว่า “การจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม”ไว้ว่าหมายถึง
การจัดระบบชลประทานจากทางน้ําชลประทานหรือแหล่ง
นํ ้าอื ่นใดไปใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่ที ่เหมาะสมแก่การทํา
เกษตรกรรมได้อย่างทั ่วถึง รวมทั้งการจัดสร้างถนนหรือ
ทางลําเลียงในไร่นา 
 นอกจากนี้ เมื่อคูนํ้าในพื ้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งได้ร ับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรม
ชลประทาน และเป็นคูน้ําที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติคัน
และคูน้ํา พ.ศ. 2505โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง ระบายหรือ
จัดสรรน้ําในเขตการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม ดังนั้น คู
น้ําในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นส่วนหนึ่งของ 
“ระบบชลประทาน” มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกันซึ่งหมายถึง คัน คูนํ ้า ทางระบายนํ้า ประตูนํ ้า 
รวมทั้งสิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์อื่นใดที่จัดทําขึ้นเพื่อกัก 
เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรนํ ้าในเขตการ
จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
ส่งผลให้กรมชลประทาน มีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา24 คือ 
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พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ในแนวเขตตามประกาศน้ันเพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน 
ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และการอื่นที่จําเป็นแก่การ
จัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม รวมถึงมีอํานาจเปลี่ยนแปลง
แผนผังดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรือ
เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส ํานักงานจัดรูปที ่ด ินกลางแล้ว โดยการ
เปลี่ยนแปลงแผนผังต้องดําเนินการให้เกิดความเสียหายแก่
เจ้าของที่ดินน้อยที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม มาตรา 25 ยังกําหนดให้การบริหาร
จัดการนํ้าเพื่อเกษตรกรรม และการดูแลบํารุงรักษาสิ่งที่
จัดสร้างขึ ้นในเขตการจัดระบบนํ้าเพื่อเกษตรกรรม ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษาท ั ้ งนี ้อธ ิบด ีกรม
ชลประทาน ได ้ออกระเบ ียบกรมชลประทานว่าด ้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การบริหารจัดการนํ้าเพื่อ
เกษตรกรรมและการดูแลบํารุงรักษาสิ่งที่จัดสร้างขึ้นในเขต
การจัดระบบนํ ้าเพื่อเกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูป
ที่ดินพ.ศ. 2559ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 
ตอนพิเศษ 161 ง หน้า 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
ซึ่งข้อ 4 ของระเบียบ กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดระบบนํ ้าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที ่ด ินส่ง
มอบภารกิจการบริหารจัดการนํ้าเพื ่อเกษตรกรรม และ
การดูแลบํารุงรักษาสิ่งที่จัดสร้างขึ้นในเขตจัดระบบนํ้าเพื่อ
เกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูปที่ดินให้กับโครงการ
ชลประทาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
อ่ืน เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้และกําหนดการบริหาร
จัดการนํ ้าเพื ่อเกษตรกรรมให้เป็นไปตามคู่มือการส่งนํ้า
และบํารุงรักษาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมตามกระบวนการ 
14 ขั้นตอนของกรมชลประทานด้วย 
 
8. สรุปผลการศึกษา 
 จากที ่กล ่าวมาข้างต ้น จะเห ็นได ้ว ่า องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจากกรม
ชลประทานนั้น มีอํานาจผูกผันและมีหน้าที่ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ 
ดูแลบํารุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจาย
น้ําเข้าแปลงเกษตรกรรมในระดับแปลงนาและหรือคันคูนํ้า 
ตลอดจนดําเนินการอ่ืนใดเพื่อให้ผู้ใช้น้ําได้รับน้ําอย่างทั่วถึง
และเป ็นธรรมซึ ่ งภารกิจที ่ ได ้ร ับการถ่ายโอนมานั ้น 
กฎหมายกําหนดให้ถ่ายโอนเฉพาะสิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบ
กระจายน้ําเข้าแปลงเกษตรหรือไร่นา รวมถึงการถ่ายโอน
กลุ่มผู้ใช้น้ําซ่ึงเป็นประชาชนผู้ใช้นํ้าที่ได้รับประโยชน์จาก
คันหรือคูน้ํา 
 อย่างไรก็ตาม เมื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในการดูแล บํารุงรักษาคันและคู
นํ ้าจากกรมชลประทานอันมีที ่ต ั ้งอยู ่ในเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะทางเขตพื้นที่แล้วการดูแล บํารุงรักษาคันและคู
นํ ้าย่อมรวมถึงการมีอํานาจเข้าไปในที่ดิน หรือจัดสร้าง
ระบบชลประทาน ถนนหรือทางลําเลียงในไร่นา และการ
อ่ืนที่จําเป็นแก่การจัดระบบชลประทานในระดับไร่นาให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย ่างมีประสิทธิภาพ แต่จาก
บทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบันดังกล่าวมาข้างต้นจะ
เห็นได้ว่าการชลประทานในระดับไร่นา ซึ่งเกิดขึ ้นตาม
พระ ราชบ ัญญ ัต ิ ค ั นและค ูน ํ ้ า  พ .ศ .  2505 และ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร พ.ศ. 2517 นั้น
ถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานทําให้การ
ชลประทานในระดับไร่นา หรือคันคูนํ้า ไม่ตกอยู่ภายใต้
บังคับ มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 
2561 อันจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอํานาจ
ควบคุมดูแลและบํารุงรักษานอกจากนี้เมื่อพระราชบัญญัติ
คันและคูนํ้า พ.ศ. 2505 ถูกยกเลิก และนําไปรวมเป็น
บทบัญญัต ิใหม่ ในพระราชบ ัญญัต ิจ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ ่ งอย ู ่ ในอํานาจของกรม
ชลประทาน แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติถึง
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงใน
การดูแล รักษา และบริหารจัดการชลประทานในระดับไร่
นา ตลอดจนพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2558 ย ังอย ู ่นอกเหนือการถ่ายโอนภารกิจตาม
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แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ส่งผลให้ปัจจุบัน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดเครื่องมือทางกฎหมายในการ
บริหารจัดการระบบชลประทานในระดับไร่นา ส่งผลให้
ระบบนํ้าเพื่อการเกษตรกรรมและระบบชลประทานใน
ระดับไร่นาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีนํ้า
ใช ้อย ่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตรตามที่
ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กําหนดไว้ ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางกฎหมายเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยคันและคูน้ําที่กรมชลประทานรับผิดชอบไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 ผู ้ เข ียนมีข ้อเสนอแนะเพ ื ่อแก ้ ไขป ัญหาทาง
กฎหมายดังกล่าว โดยเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 
มาตรา 24 วรรคหน่ึง ซ่ึงบัญญัติว่า 
 “มาตรา 24 เม่ือได้มีประกาศเขตการจัดระบบนํ้า
เพ ื ่อเกษตรกรรมตามมาตรา 23 แล ้ว ให ้พน ักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอํานาจเข้าไปในที่ดินหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินในแนวเขต
ตามประกาศน้ัน เพื่อจัดสร้างระบบชลประทาน ถนนหรือ
ทางลําเลียงในไร่นา และการอื่นที่จําเป็นแก่การจัดระบบ
น้ําเพื่อเกษตรกรรม” 
 โดยแก้ไขปรับปรุง โดยใช้ข้อความใหม่ ต่อไปน้ี 
 “มาตรา 24 เมื่อไดม้ีประกาศเขตการจัดระบบนํ้า
เพ ื ่อเกษตรกรรมตามมาตรา 23 แล ้ว ให ้พนักงาน
เจ้าหนา้ทีห่รอืผู้ซึง่ปฏบิตัิหน้าที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 25มีอํานาจ
เข้าไปในที่ด ินหรือใช้ประโยชน์ในที่ด ินในแนวเขตตาม
ประกาศนัน้ เพื่อจัดสรา้งระบบชลประทาน ถนนหรือทาง
ลําเลียงในไร่นา และการอื่นที่จําเป็นแก่การจัดระบบนํ้า
เพื่อเกษตรกรรม” 
 ทั ้ งนี ้  เม ื ่อมีการแก้ ไขเพิ ่มเต ิมบทบัญญัต ิใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะสามารถทําให้การองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจอย่างชัดเจนตามกฎหมายที่
จะเข้าไปดําเนินการจัดให้มีคันหรือคูนํ้า ตลอดจนคลองส่ง
น้ําในระดับไร่นา โดยการก่อสร้าง ซ่อมแซม บํารุง รักษา 
หรือกระทําการอื ่นใดในการจัดให้มีบริการสาธารณะ
ทางด้านชลประทานในระดับไร่นา รวมถึงสามารถตั้งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อนํางบประมาณไปใช้ในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น
ได้ ซ่ึงจะทําให้พื้นที่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดําเนินการจัดระบบชลประทานในระดับไร่
นาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่
การเกษตร สามารถแบ่งปันนํ้าให้แก่ผู้ใช้นํ้าได้อย่างทั่วถึง 
ซึ ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานรากในการทําเกษตรกรรมให้
เข้มแข็ง เพิ ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมมีความมั่นคง
ยิ่งขึ้น ต่อไป 
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คําสั ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 85/2557เรื ่อง 

แต่งตั ้งคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131, ตอน
พิเศษ 130 ง, วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560
เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําแห่งชาติ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560, ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 134, ตอนพิเศษ 261 ง, วันที่ 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2561เรื่อง 
การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 
2561, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135, ตอนพิเศษ 
15 ง, วันที่ 22 มกราคม 2561. 


