กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยเปนพื้นที่ดานเกษตรกรรม และน้ําถือเปนปจจัยหลัก
ที่สําคัญในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมีระบบการ
บริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน
ที่ใกลชิดประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร ทั้งเปนองคกรที่มีบทบาทหนาที่และภารกิจในการจัดใหมี
น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และทางการเกษตร โดยกฎหมายและแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดใหสวนราชการมีการถายโอน
ภารกิจในดานการบริหารจัดการ และการดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปจจุบันไดมีการถายโอนภารกิจในสวนของโครงการชลประทาน แบงได
เปน 3 ประเภท 2 ลักษณะ คือ
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา เปนการถายโอน
ระบบทั้งหมด
- โครงการชลประทานขนาดกลางและใหญ เปนการถายโอนแบบเฉพาะสวน โดย
ถายโอนเฉพาะคลองซอย คลองแยกซอย และระบบคันคูน้ํา สําหรับสวนที่ไมไดถายโอน คือ คลอง
สายใหญ และอาคารหัวงาน รวมทั้งอางเก็บน้ําขนาดใหญ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมในหลายอําเภอและ
บางสวนในหลายจังหวัด
โดยกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไวดังตอไปนี้
• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
มาตรา 68 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
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• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 51 (5) มาตรา 54 (3) และมาตรา 57 บัญญัติใหเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร มีหนาที่บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง
ดังนี้
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ
มาตรา 17 บั ญ ญั ติ ใ ห อ งค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด มี อํ า นาจ และหน า ที่ ใ นการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตนเอง ดังนี้
(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน
ดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ดังนั้นเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ได
อยางมีคุณภาพภายใตมาตรฐานขั้นพื้นฐาน และประชาชนไดรับบริการสาธารณะเทาเทียมกัน จึง
ไดจัดทํามาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตรขึ้น

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนคูมือและแนวทางในการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่ อให ผูบริ หารท องถิ่ น ใช เ ปน เครื่อ งมื อ และแนวทางประกอบการตั ด สิ น ใจ
สําหรับการดําเนินงานดานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
1.2.3 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง
มีมาตรฐาน
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1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
มาตรฐานนี้เ ปน การกํา หนดแนวทางในการบริห ารจัด การแหลง น้ํา เพื่อ การเกษตร
ซึ่งประกอบดวยโครงการ 3 ประเภท คือ โครงการชลประทานขนาดกลางและใหญ โครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแตการจัดสรรน้ํา
เพื่ อ การเกษตร การบริ ห ารจั ด การแบบมี ส ว นร ว ม การตั้ ง กลุ ม ผู ใ ช น้ํ า และการจั ด เก็ บ ค า
กระแสไฟฟาในการสูบน้ํา

1.4 นิยามคําศัพท
การจั ดการชลประทานแบบมี ส วนร วม (Participatory Irrigation Management : PIM)
หมายถึ ง การจั ด การชลประทานโดยให เ กษตรกรหรื อ ผู ใ ช น้ํ า ซึ่ ง เป น กลุ ม เป า หมายของการ
ใหบริการชลประทาน ไดมีสวนรวมกับกรมชลประทานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการชลประทานระดับโครงการ ทั้งในดานการบริหารจัดการ การดําเนินงาน การกอสราง และ
การสงน้ําบํารุงรักษา ซึ่งกรมชลประทาน ไดแบงขนาดโครงการชลประทานไว 3 ขนาด โดยใช
ขนาดความจุอางเก็บน้ํา พื้นที่ผิวอาง พื้นที่ชลประทาน และระยะเวลากอสรางในการแบงแยก
ดังนี้
- โครงการชลประทานขนาดใหญ หมายถึงโครงการที่มีอางเก็บน้ําความจุมากกวา
100 ลาน ม3และมีพื้นที่ชลประทานมากกวา 80,000 ไร
- โครงการชลประทานขนาดกลาง หมายถึงโครงการที่มีอางเก็บน้ําความจุนอยกวา
100 ลาน ม3 และมีพื้นที่ชลประทานนอยกวา 80,000 ไร
- โครงการชลประทานขนาดเล็ก หมายถึงโครงการชลประทานที่มีความจุอางเก็บน้ํา
นอยกวา 10 ลาน ม3
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