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ระเบียบวาระการประชุม สชป.2
ครั้งที่ 3/2557
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 10.00น.
ณ ห้องประชุมสานักชลประทานที่ 2 ชั้น 4
**********
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้า (ผบร.ชป.2)
๓.๒ สรุปรายงานแผนงานและงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ในภาพรวมของ สชป.2
3.2.1 แผนงานส่งเสริมบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้า
ชลประทานผลผลิตที่ 4 การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้า (ฝงจ.ชป.2)
3.2.2 ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้าและเพิ่มพืนที่ชลประทาน, ผลผลิตที่ 3 การสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และงบกลาง กปร. โครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ฝงส.ชป.2)
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ค้ารับรองการปฏิบัติราชการประจ้าปี 2557 (ผชช.ชป.2)
5.2 รายงานผลการด้าเนินงานเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕6 (เงินกันเหลื่อมปีงบปกติ,กปร.)
และรายงานความก้าวหน้าแผนงานงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมด้วยปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน (ทุกส่วน,โครงการ)
5.2.1 ส่วนวิศวกรรมบริหาร
5.2.2 ส่วนจัดสรรน้าและบ้ารุงรักษา
5.2.3 ส่วนปฏิบัติการ
5.2.4 ส่วนเครื่องจักรกล
5.2.5 โครงการชลประทานล้าปาง ,พะเยา,น่าน,เชียงราย
5.2.6 โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา, แม่วัง,แม่ลาว
5.2.7 โครงการก่อสร้าง 2
5.2.8 โครงการปฏิบัติการคันคูน้าที่ 2
5.2.9 ส้านักงานก่อสร้าง 2 ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดกลาง
ระเบียบวาระที่ 6

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องที่ส่วน ,ฝ่าย , โครงการ นาเสนอต่อที่ประชุม
6.1 รายงานผลการด้าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2557
(ผคก.ชป.2)
6.2 รายงานการใช้น้ามันประจ้าเดือน ของ สชป.2 (ผคก.ชป.2)
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน/ระหว่างหน่วยงาน
7.1.1 แนวทางการจัดการการบุกรุกที่ชลประทานและหลักเกณฑ์การจัดหา
ผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน (ฝจม.2)

แนวทางการจัดการการบุกรุกที่ชลประทาน
คาสั่งกรมชลประทานที่ 167/2550 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุก
รุกที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน
1. สานัก โครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบเกี่ยวกับพื้นที่ที่ราชพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครองของชลประทาน ตรวจสอบ รวบรวมจัดทาทะเบียนควบคุมเอกสาร
หลักฐานการได้มาของที่ดิน
2. ให้สร้างรั้วเฉพาะที่ดินแปลงที่มีความจาเป็นรีบด่วนเพื่อป้องกันการบุกรุก หากมี
ปัญหาการบุกรุกให้ดาเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายทันที
3. ให้ซ่อมเขตหรือปักหลักเขตชลประทาน โดยเฉพาะในเขตชุมชนให้ปักหลักเขตให้
ถี่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
4. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แสดงแนวเขตชลประทานและระบุโทษสาหรับผู้บุกรุก
5. เมื่อหมดความจาเป็นที่จะใช้ประโยชน์ ให้ส่งคืนกรมธนารักษ์หรือหน่วยงานเดิม
6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ปล่อยปะละเลยให้มกี ารบุกรุกให้ดาเนินการทางวินัย
1

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดหาประโยชน์ใน
ทีร่ าชพัสดุที่ถกู บุกรุกโดยไม่ต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ใช้ทรี่ าชพัสดุ
พ.ศ. 2556
สาระสาคัญ เนื่องจากมีการบุกรุกที่ราชพัสดุทอี่ ยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานราชการต่างๆ ก่อน 4 ตุลาคม 2546 โดย
หน่วยงานนัน้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกได้ และไม่ส่งคืนหรือ
ยินยอมให้กรมธนารักษ์ ในฐานะเจ้าของทีด่ ินนาทีร่ าชพัสดุดงั กล่าวมา
จัดหาประโยชน์ จึงกาหนดให้กรมธนารักษ์สามารถนาที่ราชพัสดุที่ถกู บุก
รุกมาจัดหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากหน่วยงาน
ราชการผู้ใช้ทรี่ าชพัสดุยกเว้นที่ราชพัสดุทมี่ ีกฎหมายเฉพาะกาหนดให้
ต้องกันพืน้ ที่ไว้ เช่น กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง
2

แนวทางการจัดการการบุกรุกที่ชลประทาน

ฟ้องขับไล่
1. ทีด่ ินที่ขอใช้จากป่าไม้
2. ที่ราชพัสดุ
3. ทีส่ าธารณประโยชน์

ให้เช่า
ทีร่ าชพัสดุ

3

การฟ้องขับไล่
1. หลักฐานที่ต้องใช้
1.1 แผนที่กันเขตหรือแผนที่จัดซื้อ (รว 43 ก)
1.2 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่บุกรุก
1.3 ประกาศทางน้าชลประทาน
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
1.4 หลักฐานการจัดซื้อบริเวณที่บุกรุก
1.5 หลักฐานการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่า
1.6 ภาพถ่ายสถานที่บุกรุก
1.7 หนังสือแจ้งเตือนให้ออกจากพื้นที่ กาหนดภายใน 30 วัน
1.8 ตรวจสอบหลักเขตบริเวณที่บุกรุก หากสูญหายให้ดาเนินการซ่อมให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน
1.9 หนังสือมอบอานาจ (กรณีผู้อานวยการโครงการไม่ไปร้องทุกข์เอง)
หมายเหตุ กรณีจะฟ้องบุกรุก ห้ามมีหนังสือตอบผ่อนผันให้อยูอ่ าศัย หรือทา
กิจกรรมต่างๆ
4

2. ผู้เสียหายที่มีอานาจในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
พ.ร.บ. ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูก
สร้าง แก้ไข หรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างหรือทาการเพาะปลูก รุกล้าทางน้าชลประทาน
ชานคลอง เขตคันคลองหรือเขตพนัง มาตรา 37 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 4 นายช่างชลประทาน หมายถึงเจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้า
ควบคุมการก่อสร้างหรือการบารุงรักษาการชลประทาน
กรณีตามมาตรา 4 ถือว่าผู้อานวยการโครงการชลประทานซึ่งมีหน้าที่
ในการดูแลรักษาพื้นที่ชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นผู้เสียหายที่จะไป
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้
กรณีพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้ดาเนินการทาเรื่องถึงกรม
ชลประทานเพื่อขอให้อธิบดีมอบอานาจให้เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
กรณีมีการออกกฎกระทรวงกาหนดทางน้าชลประทาน ก็สามารถใช้เป็น
หลักฐานได้ดีตามมาตรา 23 ข้างต้น
5

การให้เช่าที่ราชพัสดุ
พ.ร.บ.ทีร่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ที่ราชพัสดุ หมายถึง
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณ
สมบัตขิ องแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๑) ทีด่ ินรกร้างว่างเปล่า และที่ดนิ ซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิง้ หรือ
กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายทีด่ ิน
(๒) อสังหาริมทรัพย์สาหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาป
ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลและขององค์การ
ปกครองท้องถิน่ ไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ
สรุป ทีร่ าชพัสดุ คือที่ดินที่กรมชลประทานจัดซื้อ ขอใช้จาก
ราษฎร
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หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ราชพัสดุในความครอบครองของชลประทาน
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และจัดประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน พ.ศ. 2551
ประเภทที่ 1 ที่ดินบริเวณทางน้าชลประทาน ทางคลอง เขตคันคลอง เขตพนัง
หรือเขตถนน จะนาไปให้เช่าไม่ได้เว้นแต่เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยกัน
ห่างออกมาจากคันด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้เช่าได้เป็นการชั่วคราว
ประเภทที่ 2 ที่ดินเขตอ่างเก็บน้าและเขตน้าท่วม เมื่อพิจารณาแล้วมีความเสี่ยง
ต่อการถูกน้าท่วมน้อย ให้เช่าได้เป็นการชั่วคราว
ประเภทที่ 3 ที่ดินเขตหัวงาน เขตที่ทาการ เขตบ้านพัก สถานีทดลอง ให้เช่าได้
เป็นการชั่วคราว
ประเภทที่ 4 ที่ดินสงวนไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้เช่าได้เป็นการชั่วคราว
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พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 เช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ อย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือ
ชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสาคัญ ท่านว่า จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามี
กาหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกาหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หาก
มิได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่นนั้น จะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี
จากมาตรา 538 การให้เช่าเป็นการชั่วคราวในความหมายของกรม
ชลประทานจึงหมายถึง การให้เช่าไม่เกินสามปี เพราะชลประทานจะทาสัญญา
เป็นหนังสือเท่านั้น
การให้เช่าชั่วคราวควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นการให้เช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ปลูกพืชล้มลุก) เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่
2. กรณีเป็นการเช่าเพื่ออยู่อาศัย อาคารที่อยู่อาศัยต้องมีลักษณะเป็นอาคาร
ชั่วคราว เนื้อทีไ่ ม่เกิน 1 ไร่
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ขั้นตอนการขอเช่า
1. ยื่นคาร้องขอเช่าตามแบบขอเช่าที่ดิน (ทร.2)
2. โครงการชลประทานดาเนินการตรวจสอบ
2.1 เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบว่าสามารถให้เช่าได้หรือไม่ตามเงื่อนไข
ของระเบียบกรมชลประทานฯ ข้อ 7.1 – 7.4 หากไม่สามารถให้เช่าได้
เนื่องจากขัดต่อระเบียบฯ ให้ทาหนังสือตอบภายใน 7 วัน
ถ้าคาขอถูกต้องให้ทาหนังสือตอบภายใน 3 วัน (ระเบียบกรมฯ ข้อ 9)
2.2 จัดทาแบบรายงานตรวจสอบที่ราชพัสดุ (ทร.2-1-1)
นาเสนอผู้อานวยการโครงการพิจารณาผลการตรวจสอบ
3. ผู้อานวยการโครงการเสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสานักชลประทาน
เพื่อให้ความยินยอมการให้เช่า พร้อมทั้งทาหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
เพื่อพิจารณาดาเนินการกาหนดค่าเช่าและจัดทาสัญญา (ดาเนินการโดยธนารักษ์
พื้นที่ลาปาง)
4. ระยะเวลาตั้งแต่รับคาร้องจนถึง ผส.ชป.2 เห็นชอบ กาหนดระยะเวลา 14
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วันทาการ

เอกสารที่ใช้ในการขอเช่า
1. คาร้องขอเช่าที่ดิน แบบ ทร.2
2. แบบรายงานตรวจสอบที่ดินราชพัสดุ
แบบ ทร.2-1-1
3. เงื่อนไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเช่า
แบบ ผย.54
4. ประกาศโครงการเรื่องขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
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