
 
 
 

ระเบียบกรมชลประทาน 
วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
------------------------------------------- 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมชลประทาน วาดวยการถายโอนภารกิจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม  แผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมชลประทาน วาดวยการถายโอนภารกิจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

             ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมชลประทานวาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๕ ในระเบียบนี ้   
  (๑)  “ภารกิจ” หมายความวา งานกรมชลประทานที่ตองถายโอนตามกฎหมาย
วาดวยกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  (๒)  “ทรัพยสิน”  หมายความวา สิ่งกอสราง ครุภัณฑของโครงการตามภารกิจ
และหมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาและหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน       

/(๓) “หนวยงาน... 



 ๒ 

      (๓)  “หนวยงานเจาของภารกิจ” หมายความวา หนวยงานกอสรางหรือ
หนวยงานที่ครอบครองภารกิจ  
  (๔)  “โครงการชลประทาน” หมายความวา โครงการชลประทาน (จังหวัด)  
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา โครงการกอสราง และโครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา 
 ขอ ๖ การถายโอนภารกิจใหกระทําไดในขอบเขต ดังนี้ 
 (ก)  การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึง
โครงการจัดทําหรือจัดใหมีแหลงน้ําที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันที่มีลักษณะและขั้นตอนการ
ดําเนินการเชนเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ใหถายโอนทั้งทรัพยสินและอํานาจการบริหาร
จัดการทั้งหมด ยกเวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงใหเสนอกรมชลประทานพิจารณา  
 (ข) การดูแลรักษาทางน้ําชลประทานประเภท ๒ ยกเวนอาคารชลประทาน  

 (ค)   การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ ถายโอนทั้งทรัพยสิน
และอํานาจการบริหารจัดการ  
   (ง) การบํารุงรักษาทางชลประทาน ถายโอนเฉพาะผิวทางจราจรประเภท F๖ 
และหรือผิวทางจราจรประเภทอื่นๆ ตามความเหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน 
   (จ) โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ ที่ไมมีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงเสนทางน้ําและการใชประโยชนสัญจรทางน้ํา ถายโอนการจัดทําแผนงาน สํารวจออกแบบ 
ประมาณราคา จัดซื้อจัดจาง จางเหมาดําเนินการ และดูแลบํารุงรักษา  
 (ฉ) งานจัดสรรน้ําในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้ํา  ถายโอนงานและ
สิ่งกอสรางเฉพาะระบบกระจายน้ําเขาแปลงเกษตรกรรม ยกเวนอาคารบังคับปากคูสงน้ําที่รับน้ําโดยตรง
จากคลองสงน้ําชลประทาน 

  (ช)  การสูบน้ํ านอกเขตชลประทาน ถายโอนงานเฉพาะพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน 

  (ซ)  โครงการถายโอนการสูบน้ําดวยไฟฟา ถายโอนทรัพยสินและอํานาจการ
บริหารจัดการ งานบํารุงรักษาคลองสงน้ําดาดคอนกรีตทั้งสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินคา
กระแสไฟฟา และงานประสานจัดตั้งสหกรณผูใชน้ํา  
 (ฌ)  การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ําที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ถาย
โอนการกอสรางแหลงน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา ๒.๐๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยกําหนดประเภท 
ลักษณะ ขนาด และรูปแบบของการกอสราง ดังนี้ 

/ประเภทอาง... 



 ๓ 

           ประเภทอางเก็บน้ํา เขื่อน และทํานบ แบงออกเปน ๒ กรณี คือ  
     กรณีที่ ๑ เปนอาคารที่ไมปดกั้นลําน้ําเดิม ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา 
๒.๐๐ ลานลูกบาศกเมตร และมีความสูงนอยกวา ๕.๐๐ เมตร จากฐานราก ลักษณะเปนอางเก็บน้ํา
ขนาดเล็กที่จะกอสรางในที่สาธารณประโยชนที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไมมี
การจัดซื้อที่ดิน จุดที่จะกอสรางตองไมปดก้ันหรือกอสรางในลําน้ําเดิมเฉพาะในทางน้ําที่ไมไดประกาศเปน
ทางน้ําชลประทาน มีวัตถุประสงคเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเทานั้น โดยรูปแบบการถายโอนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรวมกับกรมชลประทาน (Share function) เฉพาะกระบวนการรับ
เรื่องรองขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณาโครงการเบ้ืองตน สํารวจและออกแบบ หากไมมีความ
ยุงยากดานวิศวกรรมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกอสราง สวนในกรณีที่มีความยุงยาก
ดานวิศวกรรมกรมชลประทานจะดําเนินการกอสราง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับกรม
ชลประทานควบคุมการกอสราง  
     กรณีที่ ๒ เปนอาคารที่ปดก้ันลําน้ําเดิม ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา 
๒.๐๐ ลานลูกบาศกเมตร และมีความสูงตั้งแต ๕.๐๐ เมตร ขึ้นไปจนถึงนอยกวา ๑๕.๐๐ เมตร จากฐาน
ราก ลักษณะเปนอางเก็บน้ําขนาดเล็กที่จะกอสรางโดยไมมีการจัดซื้อที่ดิน จุดที่จะกอสรางปดก้ันหรือ
กอสรางในลําน้ําเดิม เฉพาะในทางน้ําที่ไมไดประกาศเปนทางน้ําชลประทาน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
การเกษตรและอุปโภคบริโภคเทานั้น โดยรูปแบบการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
รวมกับกรมชลประทาน (Share function) เฉพาะกระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจากเกษตรกร 
พิจารณาโครงการเบ้ืองตน สํารวจและออกแบบ สวนการกอสรางกรมชลประทานจะเปนหนวยงาน
ดําเนินการ 
  ประเภทฝายน้ําลน ลักษณะเปนฝายน้ําลนที่จะกอสรางในลําน้ําของลุม
น้ํายอย ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดเดียว มีความสูงสันฝายไมเกิน ๒.๕๐ เมตร จากทองน้ํา และปริมาณ
น้ําที่ไหลผานจุดที่ตั้งฝายมีปริมาณน้ําสูงสุดในรอบ ๒๕ ป ไมเกิน ๑๕.๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดย
รูปแบบการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง ตั้งแตกระบวนการรับเรื่องรองขอ
โครงการจากเกษตรกร พิจารณาโครงการเบ้ืองตน สํารวจ ออกแบบ และการกอสราง  
     ประเภทระบบสงน้ํา พ้ืนที่รับประโยชนอยูในการดูแลขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ลักษณะเปนคลอง หรือคันคูน้ํา หรือระบบสงน้ําในแปลงนาซึ่งอยูนอกเขตชลประทาน 
(นอกพ้ืนที่ชลประทานของกรมชลประทาน) และมีพ้ืนที่รับน้ําไมเกิน ๒,๐๐๐ ไร โดยรูปแบบการถาย
โอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง ตั้งแตกระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจาก
เกษตรกร พิจารณาโครงการเบ้ืองตน สํารวจ ออกแบบ และการกอสราง 
 

/(ญ) การดูแล... 



 ๔ 

  (ญ) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก ถายโอนการดูแลแหลงน้ําในพ้ืนที่
สาธารณประโยชนที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไดแก อางเก็บน้ํา เขื่อนดิน หรือทํานบดิน ที่มี
ปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา ๒.๐๐ ลานลูกบาศกเมตร และมีความสูงนอยกวา ๑๕.๐๐ เมตร หรือ ฝาย
น้ําลนที่มีความสูงไมเกิน ๒.๕๐ เมตร หรือคลองสงน้ํา คันคูน้ํา ระบบสงน้ําในแปลงนา และโครงการสูบ
น้ําดวยไฟฟา ที่มีพ้ืนที่รับน้ําไมเกิน ๒,๐๐๐ ไร โดยถายโอนทั้งทรัพยสินและอํานาจการบริหารจัดการให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  กรณีการกอสรางมีลักษณะ ขนาดขอบเขต และรูปแบบ
นอกเหนือจากนี้ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการดูแลใหเสนอกรมชลประทานพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

 ภารกิจตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ(ญ) ใหถายโอน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งของภารกิจนั้น กรณีที่มีการใชประโยชนครอบคลุมพ้ืนที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาหนึ่งแหง อาจถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นรวม
ดําเนินการ หรือถายโอนใหองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นรวม
ดําเนินการกับองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหหนวยงานเจาของภารกิจพิจารณาตามความเหมาะสม 
และถายโอนใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 เฉพาะภารกิจตาม (ก) และ (ซ) ที่กอสรางกอนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ใหถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๕ โดยดําเนินการตามขอบเขต ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ระบุไวในภารกิจนั้นๆ และกรณีที่กอสราง
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ใหถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยดําเนินการตามขอบเขต ขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติที่ระบุไวในภารกิจตาม (ญ) 
 ขอ ๗ ใหหนวยงานเจาของภารกิจ เปนหนวยงานหลักในการถายโอนและมีหนาทีจ่ัดทํา
เอกสารการถายโอนภารกิจ ประกอบดวย 
 (๑)  บันทึกการสงมอบภารกิจ   
 (๒)  บัญชีรายการทรัพยสิน 
 (๓)  ขอมูลรายละเอียดโครงการ ไดแก เรื่องเดิมและประวัติโครงการ รายงาน
การศึกษาเบ้ืองตน ผังหลักเขต แผนที่และแบบกอสราง เอกสารการขอใชที่ดิน ภาพถายกอน ขณะ
ดําเนินการและแลวเสร็จ  บัญชีกลุมผูใชน้ํา  เปนตน 
 (๔)  คูมือการใชงาน การดูแลบํารุงรักษาโครงการตามภารกิจ 
 ขอ ๘  ใหผูอํานวยการสํานักชลประทานมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสงมอบภารกิจ 
จํานวนไมนอยกวา ๔ คน ซึ่งประกอบดวย  

 
/(๑) ผูอํานวยการ... 



 ๕ 

 (๑)  ผูอํานวยการสํานักชลประทาน หรือผูแทน เปนประธาน  
  (๒)  ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือผูแทน เปนกรรมการ 
 (๓)  บุคคลที่ผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม เปน
กรรมการ 
 (๔)  หัวหนาหนวยงานเจาของภารกิจ เปนเลขานุการ 
 ขอ ๙ ใหคณะกรรมการสงมอบดําเนินการสงมอบภารกิจใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินพรอมพยานรับมอบไมนอยกวา ๒ คน ภายใน ๖๐ วัน หลังจากกอสรางแลวเสร็จ  แตทั้งนี้ ตอง
ไมเกินปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ขอ ๑๐ ใหหนวยงานเจาของภารกิจสงรายงาน ประกอบดวย 

  (๑) เอกสารการถายโอนภารกิจตามขอ ๗ เสนอผู อํานวยการสํานัก
ชลประทานผานผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) ทราบ พรอมทั้งรายงานผูวาราชการจังหวัด
ทราบดวย  
 เมื่อผู อํานวยการสํานักชลประทานทราบแลว ตนฉบับพรอมแฟมขอมูล
คอมพิวเตอรเก็บที่สํานักชลประทาน สําเนาเอกสารพรอมแฟมขอมูลคอมพิวเตอรสงใหสํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ํา เฉพาะสําเนาแฟมขอมูลคอมพิวเตอรสงใหกองแผนงาน  โครงการชลประทาน (จังหวัด) 
และสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง เฉพาะภารกิจตามขอ ๖ (ฉ)  
 (๒) บันทึกการสงมอบภารกิจตามขอ ๗ (๑) และบัญชีรายการทรัพยสิน
ตามขอ ๗ (๒) สงสําเนาใหกองพัสดุและกองการเงินและบัญชี ภายใน ๑๕ วันทําการหลังจากวันรับ
มอบ เพ่ือดําเนินการตัดโอนบัญชีทรัพยสินตอไป  
 ขอ ๑๑ ใหสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา สรุปผลการถายโอนภารกิจเสนอกรม
ชลประทานเพ่ือรายงานใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบตามกรอบเวลาที่กําหนด 
 ขอ ๑๒ ภายหลังการถายโอนภารกิจตามขอ ๖ (ค) ใหหนวยงานเจาของภารกิจรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเปลี่ยนแปลงคูสัญญาตามหนังสือสัญญาใหความยินยอมเขาใช
ที่ดิน และหรือเอกสารการเปลี่ยนแปลงผูทรงสิทธิตามหนังสือสัญญากอตั้งสิทธิเหนือพ้ืนดินในที่ดิน  
โดยการจดทะเบียนโอนสิทธิกับเจาพนักงานที่ดิน    
 ขอ ๑๓ ภายหลังการถายโอนภารกิจ ใหสํานักชลประทานและโครงการชลประทาน 
ชวยเหลือ สนับสนุน  ใหคําแนะนํา  และคําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามที่ไดรับการรองขอหรือตามความเหมาะสม   
 

/ขอ ๑๔ กรณีทีไ่ม... 
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ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาจัดทําระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
   โดยท่ีกรมชลประทานไดดําเนินการถายโอนภารกิจใหแกองคกร
ป ก ค ร อ งส ว น ท อ งถิ่ น ต้ั งแ ต  พ . ศ .  2 5 4 6  เ ป น ต น ม า  ตา ม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการ
กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งยังคงมีภารกิจท่ีตองถายโอนอยูอีก ดังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินการถายโอนภารกิจเปนไปในแนวทางเดียวกันและเกิด
ประสิทธิผล 

   โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมชลประทาน วาดวย
การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-  แกไขใหสอดคลองกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑  

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหา รรา ชการ แผน ดิน พ .ศ .  25 34 ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเ ติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.
2545 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  ๒๕๓๔ ซึ่ งแกไขเพิ่มเ ติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้

-  ขอความเดิม 

ขอ1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมชลประทาน วาดวยการถาย
โอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550” 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมชลประทาน วาดวยการถาย
โอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓” 

- แกไขช่ือระเบียบใหตรงกับป พ.ศ. ๒๕๕๓  

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป -  ขอความเดิม 
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกรมชลประทาน เรื่องการโอนงานกอสราง
โครงการชลประทานขนาดเล็กท่ีสรางเสร็จใหสํานักชลประทาน 
พ.ศ. 2522 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกรมชลประทานวาดวยการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- ระเบียบป พ.ศ.2550 เปนการถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
พ.ศ.2545 จํานวน 8 ภารกิจ ตอมามีแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2551 บังคับใช มีภารกิจจะตองถายโอนเพิ่ม 2 ภารกิจ จึงตอง
ยกเลิกระเบียบป พ.ศ.2550 และพิจารณาจัดทําใหมเปนระเบียบป 
พ.ศ.2553 แทน 
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ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
ขอ 4 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ ในสวนท่ีกําหนดไว
แลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้
แทน 

ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ ในสวนท่ีกําหนดไว
แลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้
แทน 

 -  ขอความเดิม 

ขอ 5 ในระเบียบนี้ 
       (1) “ภารกิจ” หมายถึง งานกรมชลประทานท่ีตองถายโอน ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และมีขอบเขตการถายโอน 
ดังนี ้ 
             (ก) การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก รวมถึงโครงการจัดทําหรือจัดใหมีแหลงน้ําท่ีประชาชน
ใชประโยชนรวมกันท่ีมีลักษณะและข้ันตอนการดําเนินการ
เชนเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ถายโอนท้ัง
ทรัพยสินและอํานาจการบริหารจัดการ ยกเวนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการหมูบานปองกันตนเอง
ชายแดน หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการดูแลบํารุงรักษา
ปรับปรุงใหเสนอกรมชลประทานพิจารณา 
            (ข)  การดูแลรักษาทางน้ําชลประทานประเภท 2 ยกเวน
อาคารชลประทาน 
            (ค)  การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ 
ถายโอนท้ังทรัพยสินและอํานาจการบริหารจัดการ 

ขอ ๕  ในระเบียบนี้   
    (๑)  “ภารกิจ” หมายความวา งานกรมชลประทานท่ีตองถายโอน
ตามกฎหมายวาดวยกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    (๒) “ทรัพยสิน” หมายความวา สิ่งกอสราง ครุภัณฑของ
โครงการตามภารกิจและหมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาและ
หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับท่ีดินประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน       
   (๓)  “หนวยงานเจาของภารกิจ” หมายความวา หนวยงานกอสราง
หรือหนวยงานท่ีครอบครองภารกิจ  
   (๔)  “โครงการชลประทาน” หมายความวา โครงการชลประทาน 
(จังหวัด)  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา โครงการกอสราง และ
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ํา 

ขอ ๖  การถายโอนภารกิจใหกระทําไดในขอบเขต ดังนี้ 
     (ก)  การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
รวมถึงโครงการจัดทําหรือจัดให มีแหลงน้ํ า ท่ีประชาชนใช
ปร ะโ ย ชน รว มกัน ท่ี มีลั กษ ณ ะแ ล ะข้ั นตอ นก า รดํ า เ นิ นก า ร
เชนเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ใหถายโอนท้ัง 

 
-  กําหนดคํานิยาม “ภารกิจ” ใหครอบคลุมตาม พ.ร.บ. กําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  แผนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และ (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑   
-  ปรับแกภารกิจขอ 5 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) ของ
ระเบียบเดิม พ.ศ.2550 ไปไวขอท่ี ๖ ของระเบียบใหม พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 

-  เพิ่มขอ ๖ การถายโอนภารกิจใหกระทําไดในขอบเขต ดังนี้ เพื่อ
แยกขอบเขตการถายโอนภารกิจออกจากขอ ๕ ซึ่งเปนการกําหนด
เฉพาะคํานิยาม 
-  นําขอบเขตการถายโอน 8 ภารกิจ จากขอ 5 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) 
(จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) ของระเบียบเดิม  มาใสไวในขอ ๖ เนื่องจาก 
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ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาจัดทําระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
            (ง)  การบํารุงรักษาทางชลประทาน ถายโอนเฉพาะผิวทาง
จราจรประเภท F6 และหรือผิวทางจราจรประเภทอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน 
           (จ) โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ ท่ีไมมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงเสนทางน้ําและการใชประโยชน
สัญจรทางน้ํ า  ถายโอนการจัดทําแผนงาน สํารวจออกแบบ 
ประมาณราคา จัดซื้อจัดจาง จางเหมาดํา เนินการ และดูแล
บํารุงรักษา 
          (ฉ) งานจัดสรรน้ําในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้ํา ถาย
โอนงานและสิ่ งกอสรางเฉพาะระบบกระจายน้ํา เข าแปลง
เกษตรกรรม ยกเวนอาคารบังคับปากคูสงน้ําท่ีรับน้ําโดยตรงจาก
คลองสงน้ําชลประทาน 
          (ช)  การสูบน้ํานอกเขตชลประทาน ถายโอนงานเฉพาะพื้นท่ี
นอกเขตชลประทาน 
          (ซ) โครงการถายโอนการสูบน้ําดวยไฟฟา  ถายโอน
ทรัพยสินและอํานาจการบริหารจัดการ งานบํารุงรักษาคลองสงน้ํา
ดาดคอนกรีตท้ังสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินคากระแสไฟฟา 
และงานประสานจัดต้ังสหกรณผูใชน้ํา  
             

ทรัพยสินและอํานาจการบริหารจัดการท้ังหมด ยกเวนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการหมูบานปองกันตนเอง
ชายแดน หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการดูแลบํารุงรักษา
ปรับปรุงใหเสนอกรมชลประทานพิจารณา 
     (ข)  การดูแลรักษาทางน้ําชลประทานประเภท ๒ ยกเวนอาคาร
ชลประทาน  
     (ค)  การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบทอ ถาย
โอนท้ังทรัพยสินและอํานาจการบริหารจัดการ  
     (ง)  การบํารุงรักษาทางชลประทาน ถายโอนเฉพาะผิวทางจราจร
ประเภท F๖ และหรือผิวทางจราจรประเภทอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน 
     (จ) โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ ท่ีไม มี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงเสนทางน้ําและการใชประโยชน
สัญจรทางน้ํา ถายโอนการจัดทําแผนงาน สํารวจออกแบบ ประมาณ
ราคา จัดซื้อจัดจาง จางเหมาดําเนินการ และดูแลบํารุงรักษา  
     (ฉ)  งานจัดสรรน้ําในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้ํา ถายโอน
งานและสิ่งกอสรางเฉพาะระบบกระจายน้ําเขาแปลงเกษตรกรรม 
ยกเวนอาคารบังคับปากคูสงน้ําท่ีรับน้ําโดยตรงจากคลองสงน้ํา
ชลประทาน 
     (ช)  การสูบน้ํานอกเขตชลประทาน ถายโอนงานเฉพาะพื้นท่ี
นอกเขตชลประทาน 

เปนภารกิจท่ีตองดําเนินการถายโอนตอเนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ 
พ.ศ.2545 (เดิม) และตองปรับใหสอดคลองกับระยะเวลาการถาย
โอนระยะท่ี 2 ระยะเวลา 1-10 ป (พ.ศ.2544-2553)  
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ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาจัดทําระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
     
 

    (ซ) โครงการถายโอนการสูบน้ําดวยไฟฟา ถายโอนทรัพยสิน
และอํานาจการบริหารจัดการ งานบํารุงรักษาคลองสงน้ําดาด
คอนกรีตท้ังสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินคากระแสไฟฟา และ
งานประสานจัดต้ังสหกรณผูใชน้ํา  
    (ฌ)  การกอสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํ า ท่ีประชาชนใช
ประโยชนรวมกัน ถายโอนการกอสรางแหลงน้ําท่ีมีปริมาตรเก็บกัก
น้ํานอยกวา ๒.๐๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยกําหนดประเภท ลักษณะ 
ขนาด และรูปแบบของการกอสราง ดังนี้  
        ประเภทอางเก็บน้ํา เข่ือน และทํานบ แบงออกเปน ๒ กรณี คือ  
        กรณีท่ี ๑ เปนอาคารท่ีไมปดกั้นลําน้ําเดิม ท่ีมีปริมาตรเก็บกัก
น้ํานอยกวา ๒.๐๐ ลานลูกบาศกเมตร และมีความสูงนอยกวา ๕.๐๐ 
เมตร จากฐานราก ลักษณะเปนอางเก็บน้ําขนาดเล็กท่ีจะกอสรางใน
ท่ีสาธารณประโยชนท่ีอยูในความดูแลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไมมีการจัดซื้อท่ีดิน จุดท่ีจะกอสรางตองไมปดกั้นหรือ
กอสรางในลําน้ําเดิมเฉพาะในทางน้ําท่ีไมไดประกาศเปนทางน้ํา
ชลประทาน มีวัตถุประสงคเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
เทานั้น โดยรูปแบบการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการรวมกับกรมชลประทาน (Share function) เฉพาะ
กระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณา
โครงการเบ้ืองตน สํารวจและออกแบบ หากไมมีความยุงยากดาน
วิศวกรรมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกอสราง สวนใน 

 
 
 
 
-  เพิ่มขอบเขตการถายโอนภารกิจ (ฌ) การกอสรางและบํารุงรักษา
แหลงน้ําท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน เนื่องจากเปนภารกิจใหม
ท่ีจะตองถายโอนเพิ่มเติมตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2551 ซึ่งประเภท ลักษณะ ขนาด และรูปแบบการถายโอน เปนไป
ตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจฯ (ตาม
คํา สั่ งก ร ม ท่ี  ข .5 7 8 / 2 5 5 1 )  กํ า ห น ด แ ล ะ กร มไ ด เ ส น อ ใ ห
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารแผนการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
แลว  
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ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาจัดทําระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
 กรณีท่ีมีความยุงยากดานวิศวกรรมกรมชลประทานจะดําเนินการ

กอสราง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับกรมชลประทาน
ควบคุมการกอสราง 
       กรณีท่ี ๒ เปนอาคารท่ีปดกั้นลําน้ําเดิม ท่ีมีปริมาตรเก็บกักน้ํา
นอยกวา ๒.๐๐ ลานลูกบาศกเมตร และมีความสูงต้ังแต ๕.๐๐ เมตร 
ข้ึนไปจนถึงนอยกวา ๑๕.๐๐ เมตร จากฐานราก ลักษณะเปนอาง
เก็บน้ําขนาดเล็กท่ีจะกอสรางโดยไมมีการจัดซื้อท่ีดิน จุดท่ีจะ
กอสรางปดกั้นหรือกอสรางในลําน้ําเดิม เฉพาะในทางน้ําท่ีไมได
ประกาศเปนทางน้ําชลประทาน มีวัตถุประสงคเพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคเทานั้น โดยรูปแบบการถายโอนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับกรมชลประทาน (Share function) 
เฉพาะกระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณา
โครงการเบ้ืองตน สํารวจและออกแบบ สวนการกอสรางกรม
ชลประทานจะเปนหนวยงานดําเนินการ 
       ประเภทฝายน้ําลน ลักษณะเปนฝายน้ําลนท่ีจะกอสรางในลําน้ํา
ของลุมน้ํายอย ครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดเดียว มีความสูงสันฝายไม
เกิน ๒.๕๐ เมตร จากทองน้ํา และปริมาณน้ําท่ีไหลผานจุดท่ีต้ังฝาย
มีปริมาณน้ําสูงสุดในรอบ ๒๕ ป ไมเกิน ๑๕.๐๐ ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที โดยรูปแบบการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเอง ต้ังแตกระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจาก
เกษตรกร พิจารณาโครงการเบ้ืองตน สํารวจ ออกแบบ และการ
กอสราง 
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ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาจัดทําระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
         ประเภทระบบสงน้ํา พื้นท่ีรับประโยชนอยูในการดูแลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ลักษณะเปนคลอง หรือคันคูน้ํา หรือ
ระบบสงน้ําในแปลงนาซึ่งอยูนอกเขตชลประทาน (นอกพื้นท่ี
ชลประทานของกรมชลประทาน) และมีพื้นท่ีรับน้ําไมเกิน ๒,๐๐๐ 
ไร  โดยรูปแบบการถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเอง ต้ังแตกระบวนการรับเรื่องรองขอโครงการจาก
เกษตรกร พิจารณาโครงการเบ้ืองตน สํารวจ ออกแบบ และการ
กอสราง 
    (ญ) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก ถายโอนการดูแลแหลงน้ํา
ในพื้นท่ีสาธารณประโยชนท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน ไดแก 
อางเก็บน้ํา เข่ือนดิน หรือทํานบดิน ท่ีมีปริมาตรเก็บกักน้ํานอยกวา 
๒.๐๐ ลานลูกบาศกเมตร และมีความสูงนอยกวา ๑๕.๐๐ เมตร หรือ 
ฝายน้ําลนท่ีมีความสูงไมเกิน ๒.๕๐ เมตร หรือคลองสงน้ํา คันคูน้ํา 
ระบบสงน้ําในแปลงนา และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา ท่ีมีพื้นท่ีรับ
น้ําไมเกิน ๒,๐๐๐ ไร โดยถายโอนท้ังทรัพยสินและอํานาจการ
บริหารจัดการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง   กรณี
การกอสรางมีลักษณะ  ขนาดขอบเขต และรูปแบบนอกเหนือจากนี้ 
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการดูแลให เสนอกรม
ชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  เพิ่มขอบเขตการถายโอนภารกิจ (ญ) การดูแลการชลประทาน
ขนาดเล็ก เนื่องจากเปนภารกิจใหมท่ีจะตองถายโอนเพิ่มเติมตาม
แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ซึ่งประเภท ลักษณะ ขนาด 
และรูปแบบการถายโอน เปนไปตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการ
บริหารการถายโอนภารกิจฯ (ตามคําสั่งกรมท่ี ข.578/2551) 
กําหนด และกรมไดเสนอใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
บริหารแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแลว 
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ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
          ภารกิจตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ(ญ) ให

ถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเปนท่ีต้ังของภารกิจ
นั้น กรณีท่ีมีการใชประโยชนครอบคลุมพื้นท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมากกวาหนึ่งแหง อาจถายโอนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นรวมดําเนินการ หรือถายโอนใหองคการบริหารสวน
จังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นรวมดําเนินการกับ
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหหนวยงานเจาของภารกิจ
พิจารณาตามความเหมาะสม และถายโอนใหเสร็จสิ้นภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
        เฉพาะภารกิจตาม (ก) และ (ซ) ท่ีกอสรางกอนปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหถายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ โดย
ดําเนินการตามขอบเขต ข้ันตอน วิธีปฏิบัติท่ีระบุไวในภารกิจนั้นๆ 
และกรณีท่ีกอสรางต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ใหถายโอน
ตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยดําเนินการตาม
ขอบเขต ข้ันตอน วิธีปฏิบัติท่ีระบุไวในภารกิจตาม (ญ) 

-  เพิ่มขอความยอหนานี้ เพื่อกําหนดแนวทางใหหนวยงานเจาของ
ภารกิจถายโอนภารกิจใหแก อปท. ท่ีเปนท่ีต้ังของภารกิจหรือ 
อปท. ท่ีมีความพรอม ซึ่งเปนไปตามขอบเขตการถายโอน ข้ันตอน/
วิธีปฏิบัติ ท่ีกําหนดไวตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
และถายโอนใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
 
 
 
 
-  เนื่องจากภารกิจตาม (ก) การดูแลบํารุงรักษาปรับปรุงโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก และ (ซ) โครงการถายโอนการสูบน้ําดวย
ไฟฟา ซึ่งกําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ เดิม มีบางสวนท่ียังไมถาย
โอน แต 2 ภารกิจนี้ ไดถูกกําหนดอยูในขอบเขตการถายโอน
ภารกิจใหมตาม (ญ) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก ตาม
แผนปฏิบัติการฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ดวย ซึ่งกําหนดใชบังคับ
ต้ังแตป 2551 เปนตนไป แตเนื่องจากการกําหนดประเภท ลักษณะ 
ขนาด และรูปแบบการถายโอนภารกิจใหมของกรมฯ ไดผานการ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหาร
แผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. เม่ือ 16 ต.ค.2552  ดังนั้น เพื่อ
เปนการแบงแยกภารกิจเดิม/ใหม จึงกําหนดวาภารกิจตาม (ก) และ 
(ซ) ท่ีกอสรางกอนปงบประมาณ 2551 แตยังไมถายโอนให  
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ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาจัดทําระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
  ปฏิบัติตามขอบเขต ข้ันตอน วิธีปฏิบัติท่ีระบุไวในภารกิจนั้นๆ 

ตามแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.2545 (เดิม) ใหถายโอนใหเสร็จสิ้น
ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2553 สวนท่ีกอสรางต้ังแตปงบประมาณ 
พ.ศ.2551 ใหปฏิบัติตามขอบเขต ข้ันตอน วิธีปฏิบัติท่ีระบุไวใน
ภารกิจ (ญ) ตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ใหเริ่มถาย
โอนต้ังแตป พ.ศ. 2551 แลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

    (2) “ทรัพยสิน” หมายถึง สิ่งกอสราง ครุภัณฑของโครงการตาม
ภารกิจและหมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาและหรือทรัพยสิทธิ
อันเกี่ยวกับท่ีดินประเภทสิทธิเหนือพื้นดินของโครงการตามภารกิจ
ขอ 5 (1) (ค) 
    (3) “หนวยงานเจาของภารกิจ” หมายถึง หนวยงานกอสรางหรือ
หนวยงานท่ีครอบครองภารกิจ  
    (4) “โครงการชลประทาน” หมายถึง โครงการชลประทาน 
(จังหวัด)  โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา และโครงการปฏิบัติการ
คันคูน้ํา 

ขอ 6 ใหหนวยงานเจาของภารกิจ เปนหนวยงานหลักในการถาย
โอนและมีหนาท่ีจัดทําเอกสารการถายโอนภารกิจ ประกอบดวย 
    (1) บันทึกการสงมอบภารกิจ   
    (2) บัญชีรายการทรัพยสินตามขอ 5(2) 
    (3) ขอมูลรายละเอียดโครงการ ไดแก เรื่องเดิมและประวัติ
โครงการ รายงานการศึกษาเบ้ืองตน ผังหลักเขต แผนท่ีและแบบ
กอสราง เอกสารการขอใชท่ีดิน ภาพถายกอน ขณะดําเนินการและ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ๗  ใหหนวยงานเจาของภารกิจ เปนหนวยงานหลักในการถาย
โอนและมีหนาท่ีจัดทําเอกสารการถายโอนภารกิจ ประกอบดวย 
    (๑) บันทึกการสงมอบภารกิจ   
    (๒) บัญชีรายการทรัพยสิน 
    (๓) ขอมูลรายละเอียดโครงการ ไดแก  เรื่องเดิมและประวัติ
โครงการ รายงานการศึกษาเบ้ืองตน ผังหลักเขต แผนท่ีและแบบ
กอสราง เอกสารการขอใชท่ีดิน ภาพถายกอน ขณะดําเนินการและ 

-  เนื่องจากเปนคํานิยาม จึงยายไปอยู ขอ ๕ ของระเบียบใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ระเบียบใหมแกไขเปน ขอ ๗ เนื่องจากเพิ่มขอ ๖  
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ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาจัดทําระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
แลวเสร็จ  บัญชีกลุมผูใชน้ํา เปนตน 
    (4) คูมือการใชงาน การดูแลบํารุงรักษาโครงการตามภารกิจ 

ขอ  7 ใหผู อํ านวยการสํานักชลป ระทานมีอํานาจแตง ต้ั ง
คณะกรรมการสงมอบ ตามท่ีหัวหนาหนวยงานเจาของภารกิจเสนอ 
ซึ่งประกอบดวย 
    (1) ผูแทนสํานักชลประทาน ไดแก ผูอํานวยการสวนจัดสรรน้ํา
และบํารุงรักษา หรือผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ  เปนประธาน 
    (2) ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) เปนกรรมการ 
    (3) นิติกรประจําสํานักชลประทาน เปนกรรมการ  
    (4) หัวหนาหนวยงานเจาของภารกิจ เปนเลขานุการ 
    (5) หัวหนาฝายวิศวกรรม ของหนวยงานเจาของภารกิจ เปน
ผูชวยเลขานุการ 

แลวเสร็จ  บัญชีกลุมผูใชน้ํา  เปนตน 
    (๔) คูมือการใชงาน การดูแลบํารุงรักษาโครงการตามภารกิจ 

ข อ  ๘  ใ ห ผู อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ชล ป ร ะ ท า น มีอํ า น า จ แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการสงมอบภารกิจ จํานวนไมนอยกวา  ๔ คน ซึ่ ง
ประกอบดวย 
   (๑)  ผูอํานวยการสํานักชลประทาน หรือผูแทน เปนประธาน  
   (๒)  ผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือผูแทน เปน
กรรมการ 
   (๓)  บุคคลท่ีผูอํานวยการสํานักชลประทานพิจารณาตามความ
เหมาะสม เปนกรรมการ 
  (๔)  หัวหนาหนวยงานเจาของภารกิจ เปนเลขานุการ 

 
 

-  ระเบียบใหมแกไขเปน ขอ ๘ เนื่องจากเพิ่มขอ ๖ 
-  เพื่อไมใหคณะกรรมการสงมอบมีจํานวนมากเกินไป และให
อํานาจผูอํานวยการสํานักชลประทาน สามารถแตงต้ังบุคคลท่ีมี
ความเหมาะสม  และอาจแตงต้ังผูแทนได หากในอนาคตมีการปรับ
โครงสรางตําแหนงภายในสํานักชลประทานใหม ซึ่งจะทําใหการ
สงมอบภารกิจปฏิบัติตามระเบียบไดอยางตอเนื่อง ไมตองแกไข
ระเบียบใหม 

ขอ 8 ใหคณะกรรมการสงมอบดําเนินการสงมอบภารกิจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมพยานรับมอบไมนอยกวา 2 คน 
ภายใน 60 วัน หลังจากกอสรางแลวเสร็จ 

ขอ ๙  ใหคณะกรรมการสงมอบดําเนินการสงมอบภารกิจใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมพยานรับมอบไมนอยกวา ๒ คน 
ภายใน ๖๐ วัน หลังจากกอสรางแลวเสร็จ  แตท้ังนี้ ตองไมเกิน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 
 
 

-  ระเบียบใหมแกไขเปน ขอ ๙ เนื่องจากเพิ่มขอ ๖ 
-  เพิ่มขอความ แตท้ังนี้ ตองไมเกินปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
เนื่องจากตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และมติของ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารแผนการกระจายอํานาจ
ใ ห แ ก  อ ป ท .  ไ ด กํ า ห น ดใ ห ถ า ย โ อ น ใ ห แ ล ว เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น
ปงบประมาณ 2553 และจะไดเปนการเรงรัดการถายโอนภารกิจ
งานกอสรางให อปท. ไปดูแล แลวเสร็จตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
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ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาจัดทําระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
ขอ 9 ใหหนวยงานเจาของภารกิจสงรายงาน 

(1) เอกสารการถายโอนภารกิจ  ตามขอ  6 เสนอกร ม
ชลประทาน ผานผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) และ
ผูอํานวยการสํานักชลประทานทราบ พรอมท้ังรายงานผูวาราชการ
จังหวัดทราบดวย 
    เม่ือกรมชลประทานทราบแลวใหสงตนฉบับเก็บท่ีกองแผนงาน 
สําเนาเก็บท่ีสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา  สํานักชลประทาน  
และโครงการชลประทาน (จังหวัด) 
   (2)  บันทึกการสงมอบภารกิจตามขอ 6 (1) และบัญชีรายการ
ทรัพยสินตามขอ 6 (2) สงสําเนาใหกองพัสดุและกองการเงินและ
บัญชี ภายใน 15 วันทําการหลังจากวันรับมอบ เพื่อดําเนินการตัด
โอนบัญชีทรัพยสินตอไป 
 

ขอ ๑๐  ใหหนวยงานเจาของภารกิจสงรายงาน ประกอบดวย 
    (๑) เอกสารการถายโอนภารกิจตามขอ ๗ เสนอผูอํานวยการ
สํานักชลประทานผานผูอํานวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) 
ทราบ พรอมท้ังรายงานผูวาราชการจังหวัดทราบดวย  
    เม่ือผูอํานวยการสํานักชลประทานทราบแลว ตนฉบับพรอม
แฟมขอมูลคอมพิวเตอรเก็บท่ีสํานักชลประทาน สําเนาเอกสาร
พรอมแฟมขอมูลคอมพิวเตอรสงใหสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา 
เฉพาะสําเนาแฟมขอมูลคอมพิวเตอรสงใหกองแผนงาน  โครงการ
ชลประทาน (จังหวัด) และสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง เฉพาะภารกิจ
ตามขอ ๖ (ฉ)  
    (๒) บันทึกการสงมอบภารกิจตามขอ ๗ (๑) และบัญชีรายการ
ทรัพยสินตามขอ ๗ (๒) สงสําเนาใหกองพัสดุและกองการเงินและ
บัญชี ภายใน ๑๕ วันทําการหลังจากวันรับมอบ เพื่อดําเนินการตัด
โอนบัญชีทรัพยสินตอไป 

-  ระเบียบใหมแกไขเปน ขอ ๑๐ เนื่องจากเพิ่มขอ ๖ 
-  เนื่องจากตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 กําหนดให
กรมฯ จะตองติดตามรายงานความกาวหนาการถายโอนภารกิจให
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือน ดังนั้น จึงไม
จําเปนเสนอใหกรมฯ ทราบเปนรายโครงการ  ควรจะรวบรวม
เสนอใหกรมฯ ทราบเปนราย 3 เดือน และรายงานใหสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบในคราวเดียวกัน  
-  สวนเอกสารตนฉบับควรเก็บท่ีสํานักชลประทานจะเหมาะสม
กวา  สวนสํา เนาควรเก็บเปนแฟมขอมูลคอมพิว เตอร  ไว ท่ี
หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะสะดวกกวาเก็บเปนเอกสาร ซึ่งมีจํานวน
มากและเปลืองพื้นท่ีในการจัดเก็บ 
-  ระเบียบใหมแกไขเปน ขอ ๗ เนื่องจากเพิ่มขอ ๖ 

ขอ 10 เม่ือสิ้นปงบประมาณใหกองแผนงานสรุปผลการถายโอน
ภ า ร กิ จ เ ส น อ ก ร มชล ป ร ะ ท า น เ พื่ อ ร า ย งา น ใ ห ป ลั ดสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีทราบตอไป 

ขอ ๑๑ ใหสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา  สรุปผลการถายโอน
ภ า ร กิ จ เ ส น อ ก ร มช ล ป ร ะ ท า น เ พื่ อ ร า ย งา น ใ ห ป ลั ดสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีทราบตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 

- เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารการถายโอนฯ มีหนาท่ีตองติดตามรายงาน
การถายโอนภารกิจใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบ ซึ่ง ผปษ. 
เปนเลขานุการคณะกรรมการฯ  

ขอ 11 ภายหลังการถายโอนภารกิจตามขอ 5 (1) (ค) ใหหนวยงาน
เจาของภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคูสัญญาตามหนังสือสัญญาใหความยินยอมเขาใชท่ีดิน 

ขอ ๑๒  ภายหลังการถายโอนภารกิจตามขอ ๖ (ค) ใหหนวยงาน
เจาของภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคูสัญญาตามหนังสือสัญญาใหความยินยอมเขาใชท่ีดิน 

- ระเบียบใหมแกไขเปน ขอ ๑๒ เนื่องจากเพิ่มขอ ๖ 
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ระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2550 (เดิม) รางระเบียบกรมฯ วาดวยการถายโอนฯ  ป 2553 (ใหม) เหตุผล 
และหรือเอกสารการเปลี่ยนแปลงผูทรงสิทธิตามหนังสือสัญญากอต้ัง
สิทธิเหนือพื้นดินในท่ีดิน  โดยการจดทะเบียนโอนสิทธิกับเจา
พนักงานท่ีดิน 

และหรือเอกสารการเปลี่ยนแปลงผูทรงสิทธิตามหนังสือสัญญา
กอต้ังสิทธิเหนือพื้นดินในท่ีดิน  โดยการจดทะเบียนโอนสิทธิกับ
เจาพนักงานท่ีดิน   

 

ขอ 12 ภายหลังการถายโอนภารกิจ ใหสํานักชลประทานและ
โครงการชลประทาน ชวยเหลือ สนับสนุน  ใหคําแนะนํา  และ
คําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามท่ีไดรับการรองขอหรือตามความเหมาะสม 

ขอ ๑๓   ภายหลังการถายโอนภารกิจ ใหสํานักชลประทานและ
โครงการชลประทาน ชวยเหลือ สนับสนุน  ใหคําแนะนํา  และ
คําปรึกษาทางเทคนิค วิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามท่ี
ไดรับการรองขอหรือตามความเหมาะสม   

- ระเบียบใหมแกไขเปน ขอ ๑๓ เนื่องจากเพิ่มขอ ๖ และเพื่อ
กําหนดใหสํานักชลประทานและโครงการชลประทาน เปนพี่เลี้ยง
ใหแก อปท. ภายหลังจากถายโอนภารกิจแลว ตามแผนปฏิบัติการฯ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 

ขอ 13 กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหหนวยงาน
เจาของภารกิจหรือโครงการชลประทานเสนอกรมชลประทาน 
ผานผูอํานวยการสํานักชลประทานเพื่อพิจารณา 

ขอ ๑๔  กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหหนวยงาน
เจาของภารกิจเสนอกรมชลประทาน ผานผูอํานวยการสํานัก
ชลประทาน หรือผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง แลวแต
กรณี เพื่อพิจารณาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๑  

- ระเบียบใหมแกไขเปน ขอ ๑๔ เนื่องจากเพิ่มขอ ๖ และเพื่อ
กําหนดเจาภาพกรณีมีปญหาไมสามารถถายโอนภารกิจ/อปท.ไม
รับโอน/มีปญหาหลังจากถายโอนไมสามารถปฏิบัติตามราง
ระเบียบนี้ ใหเสนอกรมฯ ผาน ผส.ชป. หรือ ผอ.จก. พิจารณา
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  

ขอ 14 บรรดาหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ
ท่ีไดดําเนินการแลวกอนการประกาศใชระเบียบนี้และยังไมแลว
เสร็จในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 

- - ตัดออก เนื่องจากมีระเบียบวาดวยการถายโอนฯ พ.ศ.2550 บังคับ
ใชอยู  และหากระเบียบใหม พ.ศ.2553 ใชบังคับเม่ือไร ก็จะยกเลิก
ระเบียบวาดวยการถายโอนฯ พ.ศ.2550 ตามขอ ๓ นี้ 
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