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บทที่  4 
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

 
4.1   ความจําเปนของการมีสวนรวม 

จากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ไดมีผลตอนโยบายของรัฐบาลในดานการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ินและการปฏิรูประบบราชการ ไดมีการกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเนนการมีสวนรวมของประชาชน  เปนเหตุใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบจากการจัดการชลประทานโดยรัฐ (กรมชลประทาน) เปนการจัดการชลประทาน
โดยเกษตรกรมีสวนรวม (Participatory Irrigation Management : PIM) 

4.1.1 ความหมาย 
 การจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวมหรือ PIM โดยทั่วไป หมายถึง 

การจัดการชลประทานโดยใหเกษตรกรหรือผูใชน้ํา รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต. 
และ อบจ.) ซึ่งเปนกลุมเปาหมายของการใหบริการชลประทานไดมีสวนรวมกับสวนราชการ
ในการจัดการชลประทานระดับโครงการ ในดานตางๆ โดยเนนที่การจัดการชลประทานโดย
เกษตรกรมีสวนรวม หรือ PIM หลังการกอสรางหรือการสงน้ําบํารุงรักษา เปนสําคัญคือ 

• การบริหารจัดการ 
• การดําเนินงาน/กิจกรรม 
• การกอสราง ทั้งระยะกอนการกอสราง และระหวางการกอสราง 
• การสงน้ําบํารุงรักษาหรือระยะหลังการกอสราง 

 4.1.2 ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  สําหรับ PIM ในดานการสงน้ําบํารุงรักษาจะสงผลดีตอการบริหารจัดการน้ําดังนี้ 

1) ใหการสงน้ําบํารุงรักษาโครงการเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล นั่นคือ 
เกษตรกรโดยกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมกับสวนราชการทั้งในการ
บริหารจัดการและการดําเนินงาน/กิจกรรมชลประทาน 
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2) เสริมสรางใหเกษตรกรและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีความรูสึกรวมเปน
เจาของโครงการชลประทานผานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการงานสงน้ําบํารุงรักษาโครงการ 

3) ทําใหการจัดสรรน้ําบํารุงรักษาโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงขึ้น การจัดสรรน้ําทั่วถึง เปนธรรมและประหยัด โดยเกษตรกรซึ่งเปนผูใชน้ําและผูไดรับ
ประโยชนไดมีสวนรวมในการจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทาน 

4) สงเสริมบทบาทและสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

4.2   วิธีการมีสวนรวม 
 4.2.1  การดําเนินการรวมกันของเจาหนาท่ีและองคกรทองถิ่น 
  กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน PIM เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถรับมอบงานและดําเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมีประเด็นสําคัญ
ที่ตองดําเนินการดังนี้  
  1. การทําความเขาใจ PIM : ดวย PIM เปนเรื่องใหมและเปนการเปลี่ยนแปลง
สําคัญในการจัดการชลประทานของประเทศ ดังนั้นสวนราชการ เกษตรกร และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตองทําความเขาใจรวมกันถึงความจําเปนและประโยชนที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับความตระหนักและความยินดีในการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2. การทําขอตกลงรวมกันระหวางเกษตรกรองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สวนราชการในการบริหารจัดการโครงการชลประทาน : เพื่อเปนการยืนยันและแสดงถึงความ
มุงมั่นตั้งใจโดยเต็มใจ/สมัครใจในการเขารวมการสงน้ําบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบสงน้ําของโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ จึงควรมีการ
จัดทําขอตกลงการมีสวนรวมของเกษตรกรในการสงน้ําบํารุงรักษาโครงการ 
  3. การพัฒนากลุมผูใชน้ําใหเขมแข็ง : ดวยเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกร
รายยอย การเขารวมหรือมีสวนในกิจกรรมของโครงการจึงตองดําเนินการผานองคกรของ
เกษตรกรซึ่งในที่นี้คือ กลุมผูใชน้ําหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การพัฒนากลุมผูใชน้ําดวย
กระบวนการจัดตั้ง/การฟนฟูกลุมฯ การถายทอดความรูดานการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการ
สงน้ําและบํารุงรักษาจึงมีความจําเปนและตองเปนไปอยางมีขั้นตอน เพื่อการพัฒนากลุมผูใชน้ําให
มีความเขมแข็ง 
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  4. การดําเนินงานโครงการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม : สําหรับ
โครงการชลประทานขนาดเล็กการบริหารจัดการเปนหนาที่ของกลุมผูใชน้ําหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเกือบทั้งหมด โดยมีสวนราชการเปนผูใหคําแนะนํา สําหรับโครงการชลประทาน
ขนาดกลางและขนาดใหญ องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับมอบงานเฉพาะคูสงน้ํา/คลองซอย 
ดังนั้นเจาหนาที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งเกษตรกรตองมีความพรอมที่จะรวมกัน
ในการบริหารจัดการและดําเนินงาน/กิจกรรมชลประทานดานการสงน้ําบํารุงรักษาใหเปนไปตาม
แนวทางการจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีสวนรวมหรือ PIM เพื่อใหการเกษตรกรมีสวนรวม
ทั้งดานการบริหารจัดการสงน้ําบํารุงรักษา และการดําเนินงาน/กิจกรรมการสงน้ําบํารุงรักษา
โครงการ โดยตองมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการดวย  
  5. การติดตามและประเมินผลการสงน้ําและบํารุงรักษา : การติดตามและการ
ประเมินผลเปนขั้นตอนจําเปนในการจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม สําหรับการ
ประเมินผลโครงการชลประทานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับมอบงานทั้งหมดจะไดกลาวถึง
ในบทที่ 4 นี้ สวนโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ ผลการดําเนินงานในแตละฤดู
การสงน้ําจะตองไดรับการประเมินจากเจาหนาที่กรมชลประทานในทองถ่ิน และถายทอดไปสู
เกษตรกรและกลุมผูใชน้ํา เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบสถานภาพการสงน้ําและสามารถปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานหรือการจัดการชลประทานในฤดู
การสงน้ําตอไป 
 4.2.2 บทบาทของเจาหนาท่ีชลประทานระดับจังหวัดและโครงการชลประทาน : การ
บริหารจัดการโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ เปนการดําเนินงานรวมกันระหวาง
เจาหนาที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาขนาดใหญ หรือโครงการชลประทานจังหวัด และ
เกษตรกรผานทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมผูใชน้ํา จึงจําเปนที่เจาหนาที่ระดับพื้นที่
โครงการชลประทานจะตองดําเนินการใน 3 สวนคือ การเตรียมการ PIM การดําเนินการสงน้ําและ
บํารุงรักษาใหเปนไปตามแนวทาง PIM และการพัฒนากลุมผูใชน้ําตาม PIM ดังนี้ 
  (1) การเตรียมการ PIM 
   กอนเริ่มดําเนินการในการจัดการชลประทานโครงการดานการสงน้ํา
บํารุงรักษาใหเปนไปตาม PIM ส่ิงสําคัญที่ตองดําเนินการเปนประการแรก คือ การเตรียมการ PIM 
เพื่อใหทองถ่ินและเกษตรกร (ผูมีสวนรวม) มีความพรอมในการเขามีสวนรวม กิจกรรมสําคัญใน
สวนการเตรียมการ PIM ไดแก 
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   - การสรางความเขาใจ PIM กับผูมีสวนรวม : สําหรับการสรางความเขาใจ 
PIM ในสวนนี้เปนการสรางความเขาใจ PIM ในระดับพื้นที่โครงการชลประทานแก เกษตรกร 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแมวาจะเนนในหลักการถึงเหตุผล ความจําเปน และแนวทาง
เพื่อเปนการแนะนําใหรูจัก PIM แตการสรางความเขาใจ PIM ตอเกษตรกร และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนี้ มีวัตถุประสงคใหเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการและดําเนินงาน/กิจกรรม
โครงการฯกับ เจาหนาที่ชลประทาน การสรางความเขาใจ PIM จึงตองดําเนินการอยางจริงจังผาน
กระบวนการเรียนรู โดยตองสรางใหผูมีสวนรวมตระหนัก ในความสําคัญ และมีความยินดีเขามี
สวนรวมดวยความเต็มใจ/ความสมัครใจ  
   - การจัดทําขอตกลงการมีสวนรวมการจัดการชลประทานของเกษตรกร : 
เมื่อเกษตรกรมีความเขาใจตระหนักและตองการมีสวนรวมในการจัดการการชลประทานของ
โครงการที่ตนเองไดรับประโยชนและไดรับการสงมอบแลว การดําเนินงาน PIMในขั้นตอนตอไป
คือ การประชุมตัวแทน/ผูนําเกษตรกรเพื่อจัดทําขอตกลงการมีสวนรวมการจัดการชลประทานของ
เกษตรกรขึ้นเพื่อเปนการยืนยันแสดงถึงความตั้งใจจริงของเกษตรกร และเปนจุดเริ่มตนของการเขา
มีสวนรวมทั้งการบริหารจัดการและดําเนินงาน/กิจกรรมชลประทานอยางเปนทางการและรูปธรรม
ตอไป 
   - การพัฒนากลุมผูใชน้ําใหพรอมและสามารถมีสวนรวมในการชลประทาน
ระดับโครงการไดตามเปาหมาย : การพัฒนากลุมผูใชน้ําตองเปนไปโดยสอดคลองกับเปาหมาย
การมีสวนรวม หรือการรับผิดชอบดานสงน้ําบํารุงรักษา โดยดําเนินงานอยางเปนขั้นตอนไดแก 

• กลุมผูใชน้ําระดับคูน้ํา/ทอ/หมูบาน 
• กลุมผูใชน้ําระดับคลองแยกซอย 
• กลุมผูใชน้ําระดับคลองซอย 

   - การจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานโครงการ : การจัดการชลประทานโดย
เกษตรกรมีสวนรวมของโครงการชลประทานจะเปนการดําเนินการอยางมีระบบแบบแผน ที่สําคญั
มีการติดตามประเมินผลเพื่อใหสามารถวัดหรือช้ีถึงผลที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน ในสวนนี้จึงตอง
จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานโครงการ เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนในโครงการและเพื่อเปนขอมูล
ตั้งตน ในการวัดผลสําเร็จการดําเนินงานในระยะยาว 
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   ขอมูลพื้นฐานของโครงการ ประกอบดวย 
• ขอมูลดานระบบชลประทาน 
• ขอมูลดานกลุมผูใชน้ํา 
• ขอมูลดานเศรษฐกิจสังคมและเกษตรชลประทาน  

  - การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ : เพื่อใหเกษตรกรโดย
กลุมผูใชน้ําหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีสวนรวมในการดําเนินการโครงการชลประทาน 
การบริหารจัดการชลประทานโครงการตางๆจึงตองปรับเปลี่ยนจากการบริหารจัดการโดย
เจาหนาที่ตามระบบราชการ เปนการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการรวม ทั้งนี้โดยใหตัวแทน
ของกลุมผูใชน้ําตลอดจนตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อบต./อบจ.) และหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของไดเขาเปนคณะกรรมการรวมกับเจาหนาที่ชลประทานในการบริหารจัดการชลประทาน
โครงการและกิจกรรมอยางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมเกษตรชลประทาน ทําให
การดําเนินงานเปนแบบบูรณาการหลายดานเขาดวยกัน 
  (2) การดําเนินงานการสงน้ําบํารุงรักษาและที่เก่ียวของในแตละฤดูสงน้ํา 
   การดําเนินกิจกรรมการจัดการชลประทานดานการสงน้ําและบํารุงรักษาของ
ในแตละฤดูสงน้ําโครงการชลประทานตางๆตามหลักการหรือตามแนวทาง PIM เปนงานที่ตอง
ดําเนินการตลอดไป โดยมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติเปนขั้นตอนชัดเจน เพื่อใหการสงน้ําและบํารุงรักษา
เปนระบบ ที่สําคัญการสงน้ําเปนระบบหมุนเวียนตามพื้นที่เพาะปลูก และการบํารุงรักษาเปน
การบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา สําหรับการมีสวนรวมของเกษตรกรจะมีสวนรวมทั้งการตัดสินใจ
และการดําเนินกิจกรรมการจัดการชลประทานของโครงการ โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้ 

• การสงน้ําและบํารุงรักษา : การสงน้ําและบํารุงรักษาของโครงการจะ
เปนการดําเนินงานรวมกันระหวางเจาหนาที่และเกษตรกรโดยผานกลุมฯ โดยหนาที่สวนหนึ่งจะ
อยูในความรับผิดชอบของกลุมผูใชน้ํา 

• งานบํารุงรักษา : งานบํารุงรักษาระบบชลประทานสําหรับโครงการ
ขนาดเล็กจะเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ 
คูสงน้ําและคลองซอยบางสวนจะเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนที่เหลือจะเปน
หนาที่ของกรมชลประทาน ซ่ึงมักดําเนินการโดยวิธีจางเหมาโดยเนนการจางเหมาใหกลุมผูใชน้ํา
และทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งของกลุมฯและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
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• การติดตามและประเมินผล : การจัดการหรือการดําเนินงานดานการสงน้ํา
และบํารุงรักษาของโครงการในแตละฤดูควรทําการติดตามและประเมินผลการสงน้ํา เพื่อช้ีถึง
ผลสําเร็จในการดําเนินงานสงน้ําและบํารุงรักษา 
   กิจกรรมสงน้ําบํารุงรักษาของโครงการชลประทานตางๆในแตละฤดูตาม
แนวทาง PIM ขางตน มีกิจกรรมสําคัญที่ตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ ดังนี้ 

1) การกําหนดพื้นท่ีสงน้ําเบื้องตน/เปาหมาย ทั้งนี้ตามปริมาณน้ําตนทุน
โดยประสานงานกับกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) การแจงความตองการปลูกพืชของเกษตรกรแตละราย  
3) การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ กําหนดพื้นท่ี 

ปฏิทินการสงน้ําและแผนงานบํารุงรักษา และอื่นๆ รวมกันระหวางเจาหนาที่กับกลุมผูใชน้ําและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) การบํารุงรักษาของกลุมผูใชน้ําตามที่รับผิดชอบกอนการรับน้ํา 
5) การวางแผนการสงน้ําเบื้องตน 
6) การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ กําหนดแผนการ

สงน้ํา พรอมแจงใหกลุมผูใชน้ําทราบ 
7) การสงน้ําตามแผนสงน้ําท่ีกําหนดตลอดฤดูรวมกันระหวางเจาหนาท่ี 

และกลุมผูใชน้ํา รวมถึงการติดตามตรวจสอบการสงน้ําและปรับแผนการสงน้ําใหเหมาะสม 
8) การบํารุงรักษาท้ังในสวนท่ีกรมชลประทานและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรับผิดชอบ 
9) การแจงพื้นท่ีเพาะปลูกจริงและกิจกรรมกลุมผูใชน้ํา 
10) การสํารวจผลผลิตตอไร ราคาและปญหาความพอใจของสมาชิกกลุม

ผูใชน้ํา 
11) การบันทึก/สรุปขอมูลประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ เพื่อหา

แนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในฤดูกาลตอไป 
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  (3) การพัฒนากลุมผูใชน้ําตาม PIM 
   นอกจากการดําเนินงานสงน้ําบํารุงรักษาในแตละฤดูตาม PIM ซ่ึงตอง
ดําเนินการตลอดไปแลว กรมชลประทานยังตองดําเนินงานการพัฒนากลุม (กอตั้งและสรางความ
เขมแข็ง) จากกลุมพื้นฐานระดับคูน้ํา/ทอ/หมูบานที่ไดฟนฟู/กอตั้งขึ้น ในขั้นตอนการเตรียมการ 
PIM ใหเปนกลุมผูใชน้ําระดับที่สูงหรือใหญขึ้น โดยสอดคลองกับเปาหมายการขยายการมีสวน
รวมในระดับคลองซอย แตทั้งนี้ตองเปนไปตามความพรอมของกลุมผูใชน้ํา ซ่ึงเห็นหรือทราบได
จากผลของการประเมินผลการสงน้ํา เชน จํานวนกลุมผูใชน้ําที่จัดสรรน้ําไดตามเปาหมาย และ
จํานวนกลุมผูใชน้ําที่มีการบํารุงรักษากอนรับน้ํา เปนตน 
   กิจกรรมการพัฒนากลุมผูใชน้ําที่สําคัญ ไดแก 

• การสรางความเขมแข็งกลุมพื้นฐานระดับคูน้ํา/ทอ/หมูบานตอจากที่ได
ดําเนินการในขั้นตอนการเตรียมการ PIM 

• การกอตั้งและสรางความเขมแข็งกลุมฯพื้นฐานระดับคลองแยกซอย 
• การกอตั้งและสรางความเขมแข็งกลุมฯพื้นฐานระดับคลองซอย  

4.3   การมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ 
 การมีสวนรวมของผูใชน้ําในการบริหารโครงการชลประทานสามารถแบงออกได 2 ลักษณะ 
คือ การสงน้ําและบํารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดดังนี้  

4.3.1 การสงน้ําและบํารุงรักษา 
 ในอดีตกอนที่จะมีการถายโอนโครงการชลประทานใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เกษตรกรและกลุมผูใชน้ําก็รับผิดชอบในการจัดสรรน้ําและการบํารุงรักษาในระดับคูสงน้ําเอง
อยูแลว โดยบางแหงก็สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตบางแหงก็ยังขาดการดําเนินการ
ที่ดีรวมกัน ปจจุบันเมื่อมีการถายโอนคูสงน้ําทั้งหมด รวมทั้งคลองแยกซอยบางสวนใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กลุมผูใชน้ําจําเปนจะตองไดรับการเสริมสรางความเขมแข็งทั้งจากโครงการ
ชลประทาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหสามารถดําเนินการดานการสงน้ําและ
บํารุงรักษาในระดับคูสงน้ําซึ่งเปนภารกิจหลักของกลุมผูใชน้ําทุกคูสงน้ํา 
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 นอกจากนี้ในการสงน้ําระดับคลองแยกซอยกลุมผูใชน้ําก็จําเปนตองเขามามี
บทบาท ทั้งในดานการสงน้ําและบํารุงรักษา โดยกลุมผูใชน้ําตองรวมตัวกันในแตละคลองแยกซอย 
และเลือกตัวแทนเพื่อทําหนาที่ในดานการสงน้ําและการบํารุงรักษา ทั้งนี้คาใชจายสวนหนึ่งอาจ
รวบรวมจากผูใชน้ํา และสวนหนึ่งมาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจาย
สําหรับการบํารุงรักษาคลองแยกซอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเปนผูรับผิดชอบในสวนนี้ 
 4.3.2 การบริหารจัดการ 
  เมื่อกลุมผูใชน้ําเขามารับหนาที่ในการสงน้ําและบํารุงรักษามากขึ้น ก็ควรจะมีสิทธิ์
การตัดสินใจดานนโยบายการบริหารจัดการในระดับคลองแยกซอย คลองซอย ตลอดจนระดับ
โครงการโดยการดําเนินงานผานตัวแทนซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนลําดับ คือตัวแทนคูสงน้ํา 
ตัวแทนคลองแยกซอย ตัวแทนคลองซอย และตัวแทนระดับโครงการ 
  ทั้งนี้ตัวแทนผูใชน้ําดังกลาวควรมีบทบาทในดานการกําหนดนโยบาย โดยตอง
ไมขัดกับนโยบายน้ําของชาติและของลุมน้ํา ประเด็นที่สําคัญไดแก หลักเกณฑและวิธีการในการ
จัดสรรน้ํา การดําเนินการภายใตภาวะวิกฤต การกําหนดกติกาและบทลงโทษดานการใชน้ํา เปนตน 

4.4   การเสริมสรางความเขมแข็งใหเกษตรกร 
 การเปดโอกาสใหผูใชน้ําเขามามีสวนรวมทั้งในดานการสงน้ําและการบํารุงรักษา และ
การบริหารจัดการน้ํา ถือเปนกาวสําคัญในการเพิ่มบทบาทของเกษตรกร ใหเขามารับผิดชอบโดย
ไดรับทั้งหนาที่และสิทธิควบคูกันไป ซ่ึงจะทําใหผูใชน้ําและกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 
สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ําใหเหมาะสมกับความตองการของทองถ่ิน โดยการ
ดําเนินการดังกลาวตองไมทําใหผูอ่ืนเสียประโยชน และยึดหลักการตามนโยบายน้ําของชาติคือมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม และมีความยั่งยืน 
 อนึ่งกลุมผูใชน้ําควรไดรับการอบรมและถายทอดความรูดานการสงน้ําและบํารุงรักษา 
การบริหารจัดการน้ํา และความเขาใจเกี่ยวกับระบบสงน้ําของโครงการ โดยควรเปนหนาที่ของ
กรมชลประทานรวมกับกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุมผูใชน้ําใหสามารถเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการลดภาระหนวยงาน
ของรัฐ และเปนการเพิ่มบทบาทของกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมากขึ้น 
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4.5   ความตองการบุคลากรในการบริหารโครงการชลประทาน 
เมื่อไดรับการถายโอนโครงการชลประทาน ซ่ึงสามารถแยกออกได 2 ลักษณะคือการ

ถายโอนบางสวน คือโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ และการถายโอนทั้งหมดคือ
โครงการชลประทานขนาดเล็กและโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
เขามารับหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการสวนที่รับโอน โดยควรมีเจาหนาที่ 1 คนทําหนาที่
ทํางานแบบเต็มเวลา ในการบริหารจัดการระบบสงน้ําและอาคารประกอบ เชน คลองสงน้ํา ประตู
ระบายปากคลอง และสถานีสูบน้ํา เปนตน โดยเจาหนาที่จะตองไดรับการอบรมอยางพอเพียงใน
ทุกดานที่เกี่ยวของคือ หลักเกณฑการจัดสรรน้ํา การบริหารจัดการ และการบํารุงรักษา เปนตน 

ในระยะแรกบทบาทในการบริหารโครงการชลประทาน จะอยูกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหลัก เมื่อกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็งขึ้นก็จะสามารถโอนภารกิจบางสวนใหกับกลุม
ผูใชน้ําได ซ่ึงจะทําใหการบริหารจัดการโครงการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังกลาวแลว
ในหัวขอ 4.4 

4.6   องคกรผูใชน้ําในโครงการชลประทาน 
 องคกรผูใชน้ําชลประทาน หมายถึง กลุมผูใชน้ําชลประทาน กลุมบริหารการใชน้ํา
ชลประทาน สมาคมผูใชน้ําชลประทาน และสหกรณผูใชน้ําชลประทาน ซ่ึงเกิดจากการที่เกษตรกร
ผูใชน้ําไดจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อการจัดการน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทาน 

- กลุมผูใชน้ําชลประทาน  
 กลุมผูใชน้ําชลประทาน เปนองคกรผูใชน้ําชลประทานที่มีสถานภาพไมเปนนิติบุคคล

โครงสรางขององคกรฯ ประกอบดวย หัวหนา และสมาชิกผูใชน้ํา อาจมีผูชวย ตามความจําเปน 
กลุมผูใชน้ํามีความเหมาะสมในการดูแลพื้นที่ ต่ํากวาระดับคลองซอย เชนระดับคู/ทอ 

- กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน 
 กลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน เปนองคกรผูใชน้ําชลประทานในระดับคลอง 

หรือโครงการที่มีสถานภาพไมเปนนิติบุคคล โครงสรางขององคกรฯประกอบดวยคณะกรรมการ 
ซ่ึงเปนตัวแทนของเกษตรกร 
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- สมาคมผูใชน้ําชลประทาน 
 สมาคมผูใชน้ําชลประทาน เปนองคกรผูใชน้ําชลประทานในระดับคลอง หรือ

โครงการที่มีสถานภาพเปนนิติบุคคล จดทะเบียนภายใตกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 23 วา
ดวย “สมาคม” โครงสรางขององคกรฯประกอบดวยคณะกรรมการ ซ่ึงเปนตัวแทนของเกษตรกร 

- สหกรณผูใชน้ําชลประทาน 
 สหกรณผูใชน้ําชลประทาน เปนองคกรผูใชน้ําชลประทานในระดับคลอง หรือ

โครงการที่มีสถานภาพเปนนิติบุคคล จดทะเบียนภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 
โครงสรางขององคกรฯประกอบดวย คณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของเกษตรกร 
 4.6.1 กิจกรรมขององคกรผูใชน้ําชลประทาน 
  4.6.1.1 การบริหารการสงน้ําและบํารุงรักษา 

1. วางแผนจัดสรรน้ําประจําฤดูกาลสงน้ํา รวมกับเจาหนาที่ชลประทาน 
2. สํารวจความตองการใชน้ําจากสมาชิกผูใชน้ํา แลวแจงใหเจาหนาที่

ชลประทาน 
3. ประชุมใหญผูใชน้ํา แจงแผนการสงน้ําประจําฤดู และผลการ

ดําเนินกิจกรรม 
4. ประชุมผูใชน้ํารายคูน้ํา จัดรอบเวรการใชน้ําภายในคูน้ํา 
5. ดําเนินการใหผูใชน้ําทําการบํารุงรักษาคลองซอย คูน้ํา และอาคาร

ชลประทาน ใหสามารถสงน้ําไดสะดวก 
6. รวมพิจารณาปรับปรุงสิ่งกอสราง เพื่อใหการสงน้ําในคลองซอย ,คูน้ํา 

และการระบายน้ํา เปนไปโดยสะดวก 
  4.6.1.2 การบริหารองคกรผูใชน้ําชลประทาน 

1. จัดทําระเบียบขอบังคับ (ธรรมนูญองคกร) ในการบริหารองคกร
ผูใชน้ํา 

2. จัดทําสัญญากลุมผูใชน้ําและดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามสัญญา 
ดวยความเสมอภาค 

3. จัดทําบัญชีรายช่ือสมาชิกผูใชน้ํา 
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4. เลือกตั้งหัวหนาคู หัวหนาคลอง และคณะกรรมการ ตามวาระการ
ดํารงตําแหนง 

5. สรางกองทุนเพื่อเปนคาใชจายขององคกรผูใชน้ําในการบริหาร
จัดการน้ําและบํารุงรักษา 

6. ประเมินผลงานขององคกรผูใชน้ําประจําฤดูกาลสงน้ําและประจําป 
7. ประชาสัมพันธขาวสาร รายงานฐานะการเงินและผลงานใหสมาชิก

ทราบ 
  4.6.1.3 กิจกรรมดานอื่นๆ 

1. รักษาสิ่งแวดลอมไมใหเกิดมลพิษ ดูแลสภาพธรรมชาติที่เปนแหลง
ตนน้ํา 

2. จัดทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน เชน การทําความสะอาด
สถานที่สําคัญที่ใชประโยชนในหมูบานรวมกัน และการขุดลอกคูคลองสาธารณะ เปนตน 

3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแกสมาชิกขององคกร 
4. ดําเนินการใหสมาชิกขายผลผลิตใหไดในราคาที่เหมาะสม 
5. จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเสริมสรางความสามัคคีของผูใชน้ํา เชน         

การรักษาประเพณีที่ดีงามในทองถ่ิน การชวยเหลือเอื้ออาทรแกเพื่อนสมาชิก 
 4.6.2 หนาท่ีของคณะกรรมการและสมาชิกผูใชน้ําชลประทาน 
  4.6.2.1 หนาท่ีของคณะกรรมการองคกรผูใชน้ํา 

1. เปนตัวแทนของสมาชิกผูใชน้ําในการประสานงานกับสวนราชการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. รวมมือกับเจาหนาที่ของโครงการชลประทาน วางแผนการสงน้ํา
ในคลองและคูน้ํา ในแตละฤดูกาลเพาะปลูก 

3. แนะนําและควบคุมสมาชิกใหปฏิบัติตามแผนสงน้ํา นําผูใชน้ํามา
ดําเนินการดูแลบํารุงรักษา คลองซอยและคูน้ํา 

4. รายงานปญหาหรืออุปสรรคในการสงน้ําและการดูแลบํารุงรักษา 
แกเจาหนาที่ของโครงการชลประทาน 
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5. ประสานงานระหวางสมาชิก รวมทั้งตัดสินปญหาหรือไกลเกลี่ย
กรณีพิพาทเรื่องการใชน้ํา 

6. จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผูใชน้ําอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
รวมพลังความคิดในการปรับปรุงการใชน้ํา และพัฒนาองคกรผูใชน้ําชลประทานใหดียิ่งขึ้น เชน 

- จัดใหมีกฎระเบียบ ขอปฏิบัติตางๆ เพื่อบริหารองคกรผูใชน้ํา
ชลประทาน 

- เลือกตั้งคณะกรรมการ หัวหนาคู เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนง 
- จัดประชุมใหญ ช้ีแจงแผนการสงน้ําและการบริหารองคกร ฯลฯ 

  4.6.2.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการแตละตําแหนง 
   1. ประธาน 

1. เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ และสมาชิกผูใชน้ํา 
เพื่อรวมพลังในการแกไขปญหาตางๆและพัฒนาการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ประสานงานระหวางกรรมการดานตางๆและสมาชิกในกลุม 
3. ใหสมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกาขององคกรผูใชน้ํา 
4. เปนตัวแทนขององคกรผูใชน้ําในการประสานงานกับเจาหนาที่

หนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 
5. ดําเนินการใหมีการกําหนดหลักเกณฑในการบริหารจัดการน้ํา 

   2. รองประธาน 
    1. ทํางานตามที่ประธานมอบหมาย 
    2. ทําหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยู 
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   3. กรรมการดานธุรการ 
●   เลขานุการ     ●   นายทะเบียน 
1. ประชาสัมพันธ แจงขาวสาร แกคณะ- 1. จัดทํา เก็บรักษาทะเบียนสมาชิก เอกสาร 
 กรรมการฯและสมาชิกขององคกรผูใชน้ํา  เกี่ยวกับการเปนสมาชิก รวมถึงขอมูล 
2. จัดทําระเบียบวาระการประชุม และเชิญผู  สําคัญตางๆ 
 เขารวมประชุม 
3. บันทึกการประชุม บันทึกกิจกรรมของกลุม 
       ● ปฏิคม 
       1. จัดเตรียมความพรอมของสถานที่ประชุม 
       2. ใหการตอนรับ  ดูแลสถานที่ตลอดจน

ทรัพยสินและพัสดุ  
● เหรัญญิก      
1. รับผิดชอบบัญชีการเงินของกลุม    
 
   4. หัวหนาคลอง/หัวหนาเขต 

1. วางแผนการสงน้ําในคลองซอยโดยมีเจาหนาที่ชลประทานเปน
ที่ปรึกษา 

2. ควบคุมการปด-เปด อาคารควบคุมน้ําใหเปนไปตามขอตกลง 
3. ดูแลอาคารควบคุมบังคับน้ําไมใหผูใดมาทําใหอาคารเสียหาย 
4. รวมกันสรางกฎระเบียบขององคกรผูใชน้ําฯและดําเนินการให

มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
5. ดําเนินการเลือกตั้งหัวหนาคู/ทอ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง

หรือที่วางลง 
   5. หัวหนาคูน้ํา (กลุมคู/ทอ) 

1. รวบรวมความตองการใชน้ําของผูใชน้ํา ใหคณะกรรมการดาน
จัดสรรน้ําและบํารุงรักษาที่ไดรับมอบหมาย 



มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

66 บทที่ 4   การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

2. นําสมาชิกซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาคลองซอย คูน้ําและ
อาคารชลประทาน 

3. จัดรอบเวรการใชน้ําภายในคูน้ํา 
4. ควบคุมการใชน้ําใหเปนไปตามกติกาการใชน้ํา 
(*กรณีไมมีหัวหนาคูน้ํา บทบาทหนาที่ใหเปนของกรรมการฯ ในขอ 4.) 

   6. สมาชิกผูใชน้ํา 
1. ยอมรับและปฏิบัติตามมติขอตกลงขององคกรผูใชน้ําฯ 
2. เขารวมประชุมทุกครั้งที่ไดรับการบอกกลาวใหเขารวมประชุม 
3. ใหความรวมมือในการบํารุงรักษาคูน้ําและอาคารชลประทาน

ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
4. กอนถึงฤดูกาลใชน้ําตอไป ตองแจงจํานวนพื้นที่และชนิดของ

พืชที่จะปลูกตอหัวหนาคูหรือตามที่องคกรผูใชน้ําชลประทานจะแจงใหทราบ 
5. ใชน้ําตามรอบเวรที่ไดกําหนดไวโดยหัวหนาคู 
6. ดูแลการใชน้ําไมใหเกิดการรั่วไหล และระมัดระวังไมใหเกิด

ความเสียหายแกอาคารชลประทาน 
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาขององคกรผูใชน้ําชลประทาน

โดยเครงครัด 
   7. คณะที่ปรึกษาและใหการสนับสนุน 

1. ใหคําปรึกษาการดําเนินกิจกรรมขององคกรเกษตรกรผูใชน้ํา 
2. ใหการสนับสนุนดานการเงิน การจัดระเบียบการใชน้ํา วิชาการ 

   8. ผูตรวจสอบกิจกรรมขององคกรผูใชน้ํา 
    เปนตัวแทนของสมาชิกองคกรผูใชน้ํา ซึ่งไมมีตําแหนงในชุด
คณะกรรมการบริหารขององคกรผูใชน้ํา มีหนาที่ตรวจสอบการใชเงินขององคกรวาถูกตองตาม
หลักเกณฑการใชเงิน และรายงานใหที่ประชุมใหญทราบ 
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4.7   การจัดตั้งและบริหารกลุมผูใชน้ํา 
 องคประกอบขององคกรผูใชน้ําชลประทาน ประกอบดวย 5 ก. 

สมาชิกกลุม ใหความรวมมือดวยดี 
กรรมการกลุม เปนผูนําในการพัฒนา 
กิจกรรม  มีการดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิกอยางตอเนื่อง 
กฎระเบียบ มีความศักดิ์สิทธิ์ นํามาใชกับสมาชิกอยางเสมอภาค 
กองทุน  มีเงินทุนสําหรับใชจายในสิ่งที่จําเปน 

 การจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในโครงการชลประทานในอดีต มักดําเนินการโดยกรมชลประทาน
จะเรียกประชุมผูใชน้ําทั้งหมดแลวช้ีแจงเรื่องการจัดตั้งกลุม และใหผูที่ประสงคจะรับน้ํา
ชลประทานลงชื่อสมัครเปนสมาชิกกลุมผูใชน้ํา ซ่ึงจากการสํารวจพบวากลุมผูใชน้ําที่จัดตั้งไวเดิม
ในโครงการชลประทานสวนใหญ ขาดการมีสวนรวมและไมมีการดําเนินกิจกรรมที่เปนรูปธรรม 
จะมีเพียงแคการประชุมเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการเพาะปลูกกอนฤดูการสงน้ําเทานั้น 
 กลุมผูใชน้ําจึงควรทําการฟนฟูหรือจัดตั้งใหม โดยความยินยอมพรอมใจและความเขาใจ
ของผูใชน้ํา โดยแกนนําในการดําเนินการควรเปนเกษตรกรผูนํา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยการสนับสนุนดานเทคนิคจากกรมชลประทานและหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้กลุมผูใชน้ํา
ควรมีกิจกรรมหลายดานทั้งการวางแผน การสงน้ํา และการบํารุงรักษา ตลอดจนอาจมีการขยาย
กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรดานอื่นๆ เชน การจัดหาปจจัยการผลิต เปนตน ซ่ึงจะสงผลใหกลุมผูใช
น้ํามีความเขมแข็งและสามารถรวมกันดูแลใหระบบชลประทาน ตลอดจนอาคารชลประทาน ไม
เกิดความเสียหายจากการใชงานและมีสภาพที่สามารถควบคุมการสงน้ําไดตลอดเวลา 

4.7.1 สมาชิกผูใชน้ํา  
1) ตองใหการยอมรับหัวหนาคูและคณะกรรมการ 
2) ตองมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร 
3) ตองมีความสามัคคีเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน 

4.7.2 คณะกรรมการและหัวหนาคู 
 1) ตองมีความซื่อสัตยยุติธรรม มุงมั่นในการพัฒนา 
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 2) เปนผูนําในการขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรมตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
องคกรและสมาชิก 
 4.7.3 กิจกรรม 
  องคกรที่มีกิจกรรมตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคกรและสมาชิก จะเปน
องคกรที่มีชีวิต สมาชิกจะเห็นคุณคาขององคกร 
  ชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรม มีความแตกตางกัน 
ดังนั้นคณะกรรมการบริหารขององคกรนั้นๆจึงตองจัดทําปฏิทินแผนดําเนินกิจกรรมประจําป 
  ปฏิทินการดําเนินกิจกรรมกลุม จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคณะกรรมการขององคกร
ผูใชน้ําชลประทานมีการประชุมรวมกันจัดทําเปนแผนการทํางานขึ้น 
 
 4.7.4 การจัดทํากฎระเบียบ กติกา 
  องคกรใดๆก็ตามจะพัฒนาไดยั่งยืน สมาชิกในองคกรนั้นๆ ตองมีวินัย กฎ-กติกา
ขององคกรผูใชน้ําประกอบดวย 

1. ธรรมนูญขององคกร 
2. กติกาการใชน้ําและบํารุงรักษา 
3. หลักเกณฑการใชเงิน 

  กฎระเบียบ กติกา จะมีความศักดิ์สิทธ์ิ ตองมีองคประกอบดังนี้ 
1. เกิดจากสมาชิกมีสวนรวมกันราง และลงมติรวมกัน 
2. ตองบันทึกเปนลายลักษณอักษร มีวิธีปฏิบัติอยางชัดเจน 
3. ตองนํามาใชใหมีผลในทางปฏิบัติและเสมอภาค 
ขั้นตอนการจัดทํากฎระเบียบ 

  ขั้นตอนที่ 1 ประธานองคกรผูใชน้ําชลประทาน เชิญคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของ
ประชุมรวมกันเพื่อรางกฎระเบียบ 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมใหญใหสมาชิกผูใชน้ําและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของประชุม
รวมกันเพื่อใหสมาชิกผูใชน้ําพิจารณาลงนาม 
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  ขั้นตอนที่ 3 เลขานุการคณะกรรมการจัดทําบันทึกการประชุม และจัดทําเอกสาร
กฎระเบียบ 
  ขั้นตอนที่ 4 แจงใหสมาชิกผูใชน้ําทราบทั่วกัน โดยลงลายมือช่ือรับทราบ 
  ผูสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดและวิธีการมีสวนรวมของเกษตรกร และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการสงน้ําและบํารุงรักษาของโครงการชลประทาน สามารถคนควา
จากหนังสือการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม ดานการสงน้ําและบํารุงรักษา 
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