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บทที่  5 
การบริหารจัดการชลประทานสําหรับโครงการขนาดกลางและใหญ 

 
5.1   ความสัมพันธระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการชลประทาน 
 เกษตรกรผูใชน้ําชลประทานคือ ผูใชน้ําจากการมีโครงการชลประทานเพื่อการ
เกษตรกรรม สวนรัฐเปนผูกอสรางโครงการชลประทาน ควบคุมการสงน้ําจากแหลงน้ําและให
คําปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับชลประทาน 
 การจัดการน้ําใหเกษตรกรไดใชน้ําในสถานที่และเวลาที่ตองการ โดยไดรับน้ําในปริมาณ
ที่พอเหมาะ จําเปนที่เกษตรกรตองจัดตั้งองคกรผูใชน้ําชลประทาน มีตัวแทนของเกษตรกรมาทํา
หนาที่ประสานงานกับเจาหนาที่ของโครงการชลประทาน เพื่อใหเกิดความพอดีในการใชน้ําโดยมี
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน 
 5.1.1 องคกรในการจัดการชลประทาน 
  การจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีสวนรวม เพื่อจุดประสงคใหเกิดความยั่งยืน
ในงานชลประทาน ในแตละโครงการชลประทานจะมีองคกรที่มารวมจัดการ 4 องคกร คือ 

1) กรมชลประทาน 
2) องคกรผูใชน้ําชลประทาน 
3) คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ 
4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5.1.2 บทบาทหนาท่ี 
  5.1.2.1 กรมชลประทาน 
   ในพื้นที่สงน้ําของโครงการชลประทาน จะมีเจาหนาที่ของกรมชลประทาน 
ทําหนาที่ปฏิบัติการสงน้ําและบํารุงรักษาระบบชลประทานในสวนที่กรมชลประทานรับผิดชอบ 
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับเกษตรกร คือ 
   1) หัวหนาโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา (กรณีโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษา)และหัวหนาโครงการชลประทาน (กรณีโครงการชลประทานจังหวัด) เปนหัวหนา 
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2) หัวหนาฝายวิศวกรรม 
3) หัวหนาฝายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน 
4) หัวหนาฝายสงน้ําและบํารุงรักษา 
5) พนักงานสงน้ํา 
6) ผูรักษาอาคาร 
7) ผูรักษาคันคลอง 

   โครงการชลประทานจะมีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 
1) จัดหาแหลงน้ํา กอสรางคลองสงน้ํา คลองระบายน้ํา และอาคาร

ชลประทาน 
2) จัดการจากแหลงน้ํา ควบคุมดูแลการสงน้ําในคลองสายใหญ และ

อาคารปากคลองซอย 
3) ดูแลบํารุงรักษาแหลงน้ํา คลองสงน้ําสายใหญ คลองระบายน้ํา 

อาคารชลประทานในคลองสายใหญและอาคารชลประทานที่ปากคลองซอย 
4) เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําแกผูใชน้ําดานการใชน้ําและการดูแล

บํารุงรักษาระบบชลประทาน 
  5.1.2.2 องคกรผูใชน้ําชลประทาน  
   องคกรผูใชน้ําชลประทานเปนองคกรของเกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน มี
คณะกรรมการขององคกรที่เลือกตั้งมาจากผูใชน้ํา ขอบเขตพื้นที่ดูแลขององคกรผูใชน้ําใชขอบเขต
ของระบบสงน้ําเปนหลัก สมาชิกขององคกรก็คือผูใชน้ําจากระบบชลประทานสายเดียวกัน 
   องคกรผูใชน้ําชลประทานมีบทบาทดังนี้ 

1) เปนศูนยรวมของเกษตรกรผูใชน้ําในการประสานงานระหวางผูใช
น้ํา องคการบริหารสวนทองถ่ินและสวนราชการ 

2) ดําเนินการควบคุมการสงน้ําในคลองซอยและคูน้ํา เพื่อใหมีการ
แบงปนน้ําแกผูใชน้ําดวยความเปนธรรม ในบางโครงการชลประทาน  เกษตรกรอาจไดรับ
มอบหมายควบคุมตั้งแตทายอาคารปากคลองสายใหญ 

3) ดําเนินการเพื่อใหสมาชิกผูใชน้ํา ดูแลบํารุงรักษาคลองสายซอย คูน้ํา 
อาคารชลประทานในคลองสายซอยและคูน้ํา 
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4) ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอันเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
  5.1.2.3 คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ 
   แตละโครงการจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการชลประทานโครงการ 
ประกอบดวยผูแทนขององคกรผูใชน้ํา ผูแทนขององคการบริหารสวนทองถ่ิน ผูแทนของชุมชน 
ผูแทนของโครงการชลประทานนั้นๆ เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการใชน้ําและดาน
การปกครอง และดานอื่นๆที่องคกรผูใชน้ําเสนอ 
   คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ มีบทบาทดังนี้ 

1) กําหนดหลักเกณฑในการแบงน้ําจากแหลงน้ําของโครงการนั้นๆ
หรือแบงน้ําจากที่โครงการชลประทานนั้นๆจะไดรับ รวมถึงกําหนดมาตรการในการควบคุมการใชน้ํา 

2) แบงสรรน้ําประจําฤดูกาลใชน้ํา และกําหนดระยะเวลาฤดูกาลสงน้ํา 
3) รวมพิจารณาการปรับปรุงโครงการชลประทาน 
4) ประชาสัมพันธใหเครือขายรับทราบขอตกลงหลักเกณฑการแบง

สรรน้ํา มาตรการควบคุมน้ําและปริมาณน้ําที่แบงสรรแตละฤดูกาลสงน้ํา 
  5.1.2.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคกรบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวของกับการบริหารจัดการชลประทาน 
เนื่องจากเปนองคกรของรัฐ ที่มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเองและเปนหนวยงานของรัฐที่กรมชลประทาน ถายโอนอํานาจ
หนาที่และทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดการชลประทาน 
ดังนี้ 

1) ออกกฎระเบียบในการดูแลกิจการที่เปนผลประโยชนของประชาชน
ในทองถ่ิน 

2) ดูแลทรัพยสินที่เปนสาธารณะสมบัติของรัฐ 
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3) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณดานซอมแซม-ปรับปรุงสิ่งกอสราง
เพื่อการชลประทานสวนที่รับการถายโอนจากกรมชลประทาน 

4) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

5.2   การบริหารจัดการน้ําชลประทาน 
ผลดีจากการใชน้ําถูกวิธี 

1. สมาชิกทุกคนไดรับน้ําอยางทั่วถึงและยุติธรรม 
2. ปองกันปญหาน้ําไมพอใช 
3. ไดรับน้ําตามกติกา ตรงเวลาที่รอคอย 
4. ไมเกิดรองรอยแหงการแตกแยก 
5. มีผูใชน้ําที่ดี จะไดผลผลิตมากมีทั่วทุกราย 

5.2.1 การจัดการน้ําระดับอาง/แหลงน้ํา 
 การจัดการน้ําระดับอางหรือแหลงน้ํา เปนการจัดการ สงน้ําจากอางหรือกักเก็บน้ํา

ไวในอาง เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด กลาวคือ ฝนแลงจัดสงน้ําจากอาง/แหลงน้ําไปให แตถาไม
ตองการใชน้ําก็เก็บกักน้ําไวในอาง และถาเกิดอุทกภัยก็ชะลอการระบายน้ําออกจากอาง เพื่อ
ปองกันหรือลดความรุนแรงของอุทกภัย และความเสียหายของอาคารหรือพืชผลการเกษตร 

 สําหรับโครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง คณะกรรมการจัดการ
ชลประทานโครงการเปนผูสรางกติกาการแบงสรรน้ําจากอาง/แหลงน้ํา และทําความตกลงการแบง
สรรน้ําในอางแตละฤดูกาลใชน้ําชลประทาน สวนการปฏิบัติการควบคุมน้ําในอาง/แหลงน้ําอาคาร
ปากคลองสายใหญเปนหนาที่ของกรมชลประทาน 
  5.2.1.1 ขั้นตอนการจัดการน้ําจากอาง/แหลงน้ํากอนถึงฤดูกาลใชน้ํา (ประมาณ          
1 เดือน) 

1. รับทราบขอมูลเบื้องตนความตองการใชน้ําจากองคกรผูใชน้ํา 
2. ตรวจสอบปริมาณน้ําตนทุน และจัดทําแผน (ฉบับราง) แบงปนน้ําให

คณะกรรมการจัดการโครงการพิจารณา 
3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ เพื่อ 

1) ปรับปฏิทินการปลูกพืช และปฏิทินการใชน้ําชลประทานระดับ
อางใหมีความเหมาะสม 
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2) หาขอยุติในการแบงสรรน้ําจากอาง/แหลงน้ํา ใหแกแตละคลอง
หรือแตละองคกรผูใชน้ํา 

3) จัดทําขอตกลงการแบงปนน้ํา และกติกาการจัดการน้ําระดับ
อาง/แหลงน้ํา เพื่อการปฏิบัติการในระหวางการสงน้ํา 

4) โครงการชลประทาน ประชาสัมพันธขาวสารใหผูใชน้ําไดรับ
ทราบขอตกลงการแบงปนน้ําและกติกาการขอใชน้ํา 
  5.2.1.2 ระหวางสงน้ํา 

1. ประธานองคกรผูใชน้ําแจงขอใชน้ําจากโครงการชลประทาน 
2. เจาหนาที่ชลประทานปฏิบัติการจัดสงน้ํา บันทึกปริมาณน้ําที่สงให

แตละองคกรผูใชน้ํา หรือแตละคลองซอย 
3. ทุกสองสัปดาหหรือตามแตจะตกลงกันไว เจาหนาที่ของโครงการ

ชลประทาน เชิญผูแทนขององคกรผูใชน้ํา มารับทราบปริมาณน้ําที่จัดสงไปใหแลว ปริมาณน้ําตาม
โควตาที่เหลือ และ/หรือปรับแผนการสงน้ําในชวงใชน้ําตอไป 

4. กอนถึงกําหนดเวลาหยุดสงน้ํา โครงการชลประทาน เชิญคณะกรรมการ
จัดการชลประทานโครงการมากําหนดวันหยุดสงน้ําที่เปนจริง 
  5.2.1.3 หยุดสงน้ํา 

1. ซอมบํารุงรักษาอาคารชลประทานในสวนที่รับผิดชอบ 
2. องคกรผูใชน้ําและเจาหนาที่โครงการชลประทานประเมินผลการสง

น้ําในชวงที่ผานมา 
3. ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการ เพื่อ 

- ประเมินผลการสงน้ํา-การใชน้ํา ตามขอตกลง 
- พิจารณาวางหลักเกณฑ ปรับปรุงการสงน้ํา – ใชน้ําใหดีขึ้น 
- ทําความตกลงแบงปนน้ําในฤดูกาลใชน้ําตอไป 

 5.2.2 การจัดการน้ําระดับคลอง 
  การจัดการน้ําระดับคลอง เปนการจัดการสงน้ําไปยังพื้นที่ใชน้ําสวนตางๆ ของ
คลองสายนั้นๆ วาจะสงน้ําเมื่อใด นานเทาใด จํานวนพื้นที่ไดใชน้ําเทาใด พรอมทั้งจัดระเบียบใน
การใชน้ําจากคลอง 
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  น้ําชลประทานที่สงเขาคลอง เปนทรัพยากรที่จํากัด นํามาจากพื้นที่ตางชุมชน 
ดังนั้นการจัดการน้ําชลประทานในคลองตองทําความตกลงกับชุมชนอ่ืนๆ ที่ใชน้ําในคลองสาย
เดียวกันเพื่อแบงปนน้ําและตองสรางกติกาการใชน้ําของคลองสายนั้นๆใหเกิดความเปนระเบียบ
ในการใชน้ํา 
  5.2.2.1 ขั้นตอนการจัดการน้ําระดับคลอง กอนถึงฤดูกาลสงน้ํา 
ขั้นตอนที่ 1 องคกรผูใชน้ํา รวบรวมความตองการใชน้ําจากผูใชน้ําและเสนอเรื่องขอใชน้ําจาก
โครงการชลประทาน 
  การรวบรวมความตองการน้ําขององคกรผูใชน้ํา เกษตรกรผูใชน้ําแจงความ
ตองการใชน้ําแกหัวหนาคู/ทอ/หรือผูนําชลประทานระดับหมูบาน หัวหนาคู/ทอ/หมูบาน รายงาน
ตอกรรมการระดับเขตการใชน้ํา กรรมการระดับเขตทุกเขตรวมจัดทําเปนของทั้งองคกรผูใชน้ํา 

ขั้นตอนที่ 2 องคกรผูใชน้ําจัดประชุมคณะกรรมการบริหารขององคกรผูใชน้ํา เพื่อ 
  1. นําขอตกลงจากการไดรับแบงปนน้ําจากแหลงน้ํามาจัดทําแผนการจัดการ
แบงสรรน้ําแกสวนตางๆของคลอง ในสวนที่องคกรผูใชน้ํานั้นรับผิดชอบ 
  2. กําหนดขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติเพื่อใหสมาชิกขององคกรผูใชน้ํานั้นๆ
ปฏิบัติในการขอใชน้ําจากคณะกรรมการขององคกรผูใชน้ํา 
  3. เตรียมการจัดประชุมใหญ จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรผูใชน้ํา
ในชวงที่ผานมา เชน รายงานฐานะการเงิน , ผลการดําเนินกิจกรรมดานสงน้ํา,การปรับปรุงระบบ
ชลประทาน,การสนับสนุน การประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 3 
  1. รายงานผลการดําเนินกิจการขององคกรผูใชน้ําในชวงที่ผานมา 
  2. ประชาสัมพันธ แจงขาวสารขอตกลงการแบงปนน้ําฤดูใชน้ําที่จะถึง 
  3. แจงใหสมาชิกทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ การขอใชน้ํา การบํารุงรักษา 
คูคลอง การเตรียมการภายในไร-นา เพื่อทําการเกษตรและการใชน้ํา การมีสวนรวมคาใชจายการ
บริหารจัดการน้ําขององคกรผูใชน้ํา 
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  5.2.2.2 ขั้นตอนระหวางสงน้ํา 
   1. ประธานองคกรผูใชน้ํา เสนอขอใชน้ํากับเจาหนาที่ของโครงการ
ชลประทาน 
   2. เจาหนาที่ชลประทานจัดสงน้ําจากแหลงน้ํา,และปฏิบัติการควบคุมน้ํา
ที่ปากคลอง ในกรณีที่ไมมีเจาหนาที่จากโครงการชลประทาน อาจมอบหมายใหองคกรผูใชน้ําเปน
ผูดําเนินการแทน 
   3. การปฏิบัติการควบคุมน้ําภายในคลองซอย เปนบทบาทของหัวหนา
เขต, หัวหนาคลอง 
   4. ในกรณีที่ปริมาณน้ํามีจํากัด เพื่อการเฉลี่ยจายน้ําใหผูใชน้ํา องคกร
ผูใชน้ําอาจตองใหหัวหนาคู/ทอ/ผูนําชุมชน กําหนดวัน หยุดสงน้ําที่สามารถหยุดไดจริง เพื่อหาขอยุติ  
  5.2.2.3 หลังฤดูกาลสงน้ํา 
   1. สํารวจคลองสงน้ําและอาคารควบคุมน้ําที่ตองทําการบํารุงรักษา 
   2. จัดประชุม หัวหนาคู/ทอ/ชุมชน เพื่อประเมินผลฤดูกาลสงน้ําที่ผานมา
และเตรียมการเพื่อประชุมรวมกับเจาหนาที่เพื่อการสงน้ําฤดูตอไป 
   3. ดําเนินการบํารุงรักษาระบบชลประทาน 
 5.2.3 การจัดการน้ําระดับคูน้ํา/ทอ 
  5.2.3.1 กอนถึงฤดูกาลสงน้ํา 
   1. หัวหนาคูรวบรวมความตองการใชน้ํา แจงตอคณะกรรมการของ
องคกรเกษตรกรผูใชน้ําและเจาหนาที่ชลประทาน 
   2. ผูใชน้ําเขารวมประชุมใหญ เพื่อรับทราบขอตกลงการแบงน้ําจาก
แหลงน้ํา หลักเกณฑการใชน้ําภายในคลองและอื่นๆ 
   3. หัวหนาเขตจัดประชุมหัวหนาคู เพื่อรับทราบปริมาณน้ําที่จะได 
พื้นที่และจํานวนเนื้อที่ ที่จะไดน้ําในฤดูที่ถึง วันและจํานวนวันที่จะไดน้ํา 
   4. เมื่อรับทราบวาคูน้ําสายของตนจะไดใชน้ําวันใดบาง หัวหนาคูตอง
นัดประชุมผูใชน้ําทําความตกลงแบงปนน้ํา โดยจัดเปนรอบเวรการรับน้ําของผูใชน้ําแตละราย แจง
เนื้อที่ของผูใชแตละรายที่จะไดน้ําและนัดผูใชน้ํามาทําการดุแลบํารุงรักษาคูน้ํา 
   5. พื้นที่ทําการเกษตรกรรม ถาเปนนา ผูใชน้ําตองจัดทําคันนา และ
แบงเปนแปลงยอยเพื่อเก็บกักน้ําไวในแปลงเพาะปลูก 
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  5.2.3.2 ระหวางฤดูกาลสงน้ํา 
1. สมาชิกผูใชน้ําตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการใชน้ําที่ตกลง

กันไว 
2. หัวหนาคูตองออกมาตรวจสอบควบคุม ใหผูใชน้ําไดใชน้ําตามรอบ

เวรที่ตกลงกันไว 
3. หัวหนาคูตองพบหัวหนาเขตสงน้ํา ณ จุดนัดพบทุกสัปดาห เพื่อ

รายงานสภาพน้ําและความกาวหนาในการปลูกพืช 
4. ผูใชน้ําตองระมัดระวังในการใชคูน้ําใหถูกวิธี เพื่อการใชงานได

ยาวนาน 
5. กอนหยุดสงน้ําประจําฤดู หัวหนาคูตองสํารวจขอมูลวันที่สามารถ

หยุดสงน้ําได เพื่อเปนขอมูลใหผูแทนขององคกรผูใชน้ําไปรวมกับเจาหนาที่ชลประทานได
กําหนดวันตอไป 

6. เมื่อทางโครงการชลประทานกําหนดวันหยุดสงน้ําประจําฤดูแลว 
หัวหนาคูตองรีบแจงให ผูใชน้ําทราบทั่วกัน 
  5.2.3.3 หลังฤดูกาลสงน้ํา 

1. หัวหนาคูสอบถามความคิดเห็นผูใชน้ําในคู เพื่อทราบปญหาการสงน้าํ
ที่ผานมา 

2. หัวหนาคูรวมปญหา และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการของ
องคกรผูใชน้ําชลประทาน เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาในฤดูกาลสงน้ําครั้งตอไป 

5.3   การจัดรอบเวรใชน้ําในคูน้ํา 
 ขอกําหนดการเปดทอสงน้ําเขานา 

ปริมาณน้ําผานเขาคู 
(ลิตร/วินาที) 

สําหรับคูท่ีมีพื้นที่ 
(ไร) 

ปริมาณน้ําผานทอสงน้ํา
เขานา 

(ลิตร/วินาที) 

เปดทอสงน้ําเขานา 
พรอมกันไดไมเกิน 

(ทอ) 
30 
60 
90 

ไมเกิน 120 
121-240 
241-360 

30 
30 
30 

1 
2 
3 
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ขอแนะนําการจัดรอบเวรใชน้ํา 
1. การจัดคิวไดน้ํา เมื่อเปดทอสงน้ําเขานาพรอมกัน ตองไมเกินจากตารางขางบน 
2. จํานวนชั่วโมงไดน้ําของแตละราย กําหนดโดยนําชั่วโมงที่คูสายนั้นๆไดน้ํา มาแบง

เฉลี่ยกัน แตรายที่อยูหางไกลจากคลองสงน้ํา ควรใหเวลามากกวารายที่อยูใกลคลอง 
3. การจัดชวงเวลาไดน้ํา 

(1) พื้นที่ปลูกขาว สามารถจัดคิวไดน้ํา ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยแปลงที่มี
ขนาดใหญ ควรไดน้ําเวลากลางคืน 

(2) พื้นที่ปลูกพืชผัก พืชไร ควรจัดเวลาไดน้ําเฉพาะกลางวัน 

5.4   การบํารุงรักษาคูน้ํา 
 การบํารุงรักษาระบบชลประทานในไรนา ซ่ึงไดแก คูสงน้ํา คูระบายน้ํา อาคารชลประทาน 
และถนนบนคันคู เปนหนาที่โดยตรงของผูใชน้ําทุกคน ที่จะตองชวยกันดูแลบํารุงรักษา เพื่อให
ส่ิงกอสรางเหลานั้นมีอายุการใชงานยาวนาน 
 5.4.1 ประเภทของการบํารุงรักษา 
  5.4.1.1 การบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

1. ปลูกหญาคลุมหลังคันคู เพื่อปองกันน้ําฝนกัดเซาะดิน 
2. อยาปลูกตนไมบางชนิดบนคันคู เพราะรากไมจะทําใหคันคูเปนรูโพรง 
3. อยาใหสัตวเหยียบย่ําบนคันคู ควรนําสัตวขามตรงทางขามที่กําหนดไว 
4. ไมทิ้งเศษของตางๆหรือส่ิงกีดขวางการไหลของน้ําลงในคูน้ํา 
5. รีบซอมแซมอุดรูร่ัวที่คันคูทันทีที่พบเห็น เพื่อไมใหขยายกวางออกไป

จนเกิดความเสียหายได 
6. อยาเปดอาคารปากคูสงน้ํา เพื่อรับน้ําเขาดวยปริมาณมากๆโดย

ทันทีทันใด เพราะจะทําใหกระแสน้ํากัดเซาะคันคูเสียหายได 
7. อยาเปดหรืออัดน้ําเขาคูสงน้ําจนลนหลังคู เพราะจะทําใหคูสงน้ํา

และอาคารชลประทานเสียหายได 
8. อยาฟนหรือเจาะคันคูเพื่อรับน้ํา เพราะจะทําใหคูสงน้ําไดรับความ

เสียหาย 
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9. อยาอัดน้ําที่อาคารในคูที่ไมมีชองใหอัดน้ํา เชน อาคารทอทางขาม
เขาแปลงเพาะปลูก เพราะแรงดันของน้ําจะทําใหอาคารพังเสียหาย 
  5.4.1.2 การบํารุงรักษาตามปกติ 
   1. กําจัดวัชพืชในคูน้ําและขุดลอกคูที่ตื้นเขิน ระวังอยาขุดลอกต่ํากวา
ระดับกนคูตามที่กอสรางไวเดิม เพราะจะทําใหระดับน้ําในคูลดต่ําลง 
   2. อุดรูโพรงที่คันคูน้ํา 
   3. ซอมแซมอาคารในคูน้ํา 
 5.4.2 ขั้นตอนการบํารุงรักษา 

1. หัวหนาคู ออกสํารวจสภาพคูสงน้ําและอาคารชลประทาน เพื่อพิจารณา
วิธีการซอมแซมและบํารุงรักษา 

2. หัวหนาคู แจงนัดสมาชิกผูใชน้ําใหมารวมกันทําการบํารุงรักษา 
3. หัวหนาคู ตรวจสอบรายชื่อผูที่มารวมทําการบํารุงรักษา 
4. สมาชิกรวมกันทําการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา ภายใตคําแนะนําของ

หัวหนาคู 
5. หัวหนาคู บันทึก สรุปผล แจงตอหัวหนาคลอง 

 5.4.3 การดูแลเพื่อมิใหมีการทําลายคูน้ํา 
  รัฐและเกษตรกรผูใชน้ํารวมสรางคูน้ําและอาคารชลประทาน เพื่อใหเกษตรกร
ผูใชน้ําไดใชประโยชน หากผูใด ทําใหคูน้ําและอาคารสิ่งกอสรางชํารุดเสียหาย ยอมมีความผิดตาม
กฎหมาย ผูใชน้ําทุกคนมีหนาที่ในการดูแลรักษาและปองกันการเสียหายโดย 

1. บอกลูกหลาน และบุคคลใกลชิดใหชวยกันรักษาไว อยาทําลาย 
2. อยาใหผูใดมากระทําใหเกิดความเสียหายแกคูน้ําและอาคารสิ่งกอสรางตางๆ 
3. รีบแจงผูใหญบาน หัวหนาคู และเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของ ให

ทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหาย หรือการกระทําใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหาย 
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5.5   คาใชจายในการบํารุงรักษา 
สําหรับโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

ไดรับโอนเฉพาะคูสงน้ําและคลองสงน้ําสายแยกซอย เนื่องจากระบบมีความยุงยากในการบริหาร
จัดการเพราะมีพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ มีคลองชลประทานขนาดใหญหลายสาย มีพื้นที่สงน้ํา
ครอบคลุมหลายตําบลหรือหลายอําเภอ การดําเนินงานโดยทองถ่ินจึงเปนไปไมไดดวยขีด
ความสามารถที่จํากัด ตลอดจนความจําเปนในการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของทั้งสวนราชการ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง 

ดังนั้นคาใชจายสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง จึงเปนคาใชจายดานการ
บํารุงรักษาเปนหลัก เนื่องจากดานการสงน้ํานั้นเกษตรกรจะรับผิดชอบดานการเปดปดคูสงน้ําเปนหลัก 
ซ่ึงเกษตรกรในคูสงน้ําแตละสายสามารถดําเนินการไดเอง สวนการควบคุมอาคารในคลองซอย
อาจใหโครงการชลประทานรับผิดชอบเชนเดิม หรืออาจใหเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทําหนาที่ประสานงานและเปดปดตามแผนที่วางไวแลว 

คาใชจายในการบํารุงรักษาจะประกอบดวย 2 สวนคือคาใชจายในการบํารุงรักษาคูสงน้ํา
แตละสาย รวมทั้งอาคารในคูสงน้ํา เปนหนาที่ของผูรับน้ําในคูสงน้ําจะตองดําเนินงานรวมกัน 
ภายใตการกํากับดูแลและประสานงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแตเดิมเกษตรกร
รับผิดชอบการบํารุงรักษาในสวนนี้อยูแลวบางสวน จึงเปนงานที่ไมยุงยากนัก คาใชจายในการ
บํารุงรักษาสวนที่สอง คือการบํารุงรักษาคลองแยกซอย อาคารประกอบในคลอง ตลอดจนอาคาร
ควบคุมน้ําปากคูสงน้ํา ซ่ึงภาระในสวนนี้ควรเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนํา
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลมาดําเนินการ ทั้งนี้คาบํารุงรักษาจะมีทั้งสวนที่เปนคาใชจาย
ประจํา และสวนที่เปนคาใชจายฉุกเฉินเมื่อระบบสงน้ําไดรับความเสียหายจากการบริหารงาน หรือ
จากภัยธรรมชาติ นอกจากการบํารุงรักษาระบบสงน้ําแลว ระบบระบายน้ําและเสนทางลําเลียงใน
สวนที่เกี่ยวเนื่องกับคูสงน้ํา และบางสวนที่เกี่ยวเนื่องกับคลองแยกซอยก็ควรเปนหนาที่ขององค
ปกครองสวนทองถ่ินเชนกัน ทั้งนี้หากมีความจําเปนอาจตองมีการเรียกเก็บเงินจากผูใชน้ําเพื่อ
นํามาใชการบริหารจัดการน้ําและการบํารุงรักษา โดยอาจตองออกเปนระเบียบขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับน้ําในปจจุบันยังไมมีประเด็นที่ครอบคลุมในเรื่องนี้ 
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สําหรับอัตราคาใชจายโดยประมาณในการบํารุงรักษาระบบชลประทาน  กรม
ชลประทานจะประกาศอัตราคาบํารุงรักษาประจําป ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลุมผูใช
น้ําสามารถขอขอมูลจากโครงการชลประทานและสํานักชลประทานในแตละภูมิภาค เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผนงบประมาณสําหรับการบํารุงรักษาดังแสดงในตารางที่ 5.1 และ 5.2 
 
ตารางที่ 5.1 อัตราคางานบํารุงรักษา กรมชลประทาน ปงบประมาณ 2538 

รายการ หนวย อัตราเดิม ป 2536 อัตราใหม ป 2538 
1. คาบํารุงรักษาคลองสงน้ําสายใหญ 
2.คาบํารุงรักษาคลองสงน้ําสายซอย 
3.คาบํารุงรักษาหัวงาน 
4.งานกําจัดวัชพืชดวยแรงคน 

บาท/กม. 
บาท/กม. 
บาท/ไร 
บาท/ไร 

4,900.00 
2,500.00 
800.00 

1,000.00 

6,680.00 
3,340.00 
1,070.00 
1,330.00 

 
ตารางที่ 5.2 คาใชจายในการบํารุงรักษาทางชลประทานบนสายทางตางๆตอกิโลเมตร 

รายการ หนวย ราคาที่อนุมัต(ิเดิม) ราคาที่อนุมัต ิ
ทางลําเลียงใหญ 
ทางลําเลียงยอย 
ทางต่ํากวามาตรฐาน 
ทางราดยาง 

บาท/กม. 
บาท/กม. 
บาท/กม. 
บาท/กม. 

38,400.00 
24,600.00 
13,900.00 
36,600.00 

39,300.00 
25,300.00 
14,400.00 
39,200.00 

 
5.6   บทบาทของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 บทบาทหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ การประสานงานในดานการจัดสรรน้ํา
กับโครงการชลประทานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอื่นๆที่ใชน้ําจากคลองสงน้ํารวมกัน 
ตลอดจนตัวกลางระหวางผูใชน้ํากลุมตางๆ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการรับผิดชอบการบํารุงรักษาใน
สวนของคลองแยกซอยดังกลาวแลว อยางไรก็ดีหากกลุมผูใชน้ํามีความเขมแข็ง โดยมีการจัดตั้ง
กลุมผูใชน้ําในระดับคูสงน้ําที่สามารถบริหารคูสงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถรวมตัวกัน
เปนกลุมผูใชน้ําในระดับคลองแยกซอยที่เขมแข็ง สามารถรับบทบาทในการจัดสรรน้ําในระบบ
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ที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถรับผิดชอบในดานการบํารุงรักษาไดอีกดวย 
ในกรณีเชนนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไมจําเปนตองรับภาระดานการจัดสรรน้ําและการ
บริหารจัดการน้ํา แตอาจรับผิดชอบเฉพาะการบํารุงรักษาระบบในคลองซอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานงบประมาณ สวนรูปแบบการทํางานรวมกันระหวางกลุมผูใชน้ําและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่ 

5.7   แนวทางการบริหารองคกรผูใชน้ําชลประทานใหเขมแข็ง 
 องคกรผูใชน้ําชลประทาน จะมีความเขมแข็งและยั่งยืน ขึ้นอยูกับความสามารถของ
คณะกรรมการขององคกรผูใชน้ํา ที่ดําเนินกิจกรรมใหไดรับความรวมมือจากสมาชิกขององคกร
และเครือขายขององคกร 

5.7.1 แนวทางในการบริหารองคกรผูใชน้ําชลประทานใหเขมแข็ง 
1. ตองใชหลักการมีสวนรวมของสมาชิกและเครือขาย 
2. กิจกรรมที่ดําเนินการ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรและ

ตอบสนองความตองการของสมาชิก 
3. ตองจัดทําปฏิทินแผนดําเนินกิจกรรมประจําปและดําเนินกิจกรรมตามแผน 
4. ตองมีกฎ-ระเบียบ ที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิก 
5. ตองสรางกองทุนในการบริหารองคกรผูใชน้ํา 
6. ตองบริหารกิจกรรมขององคกรอยางมีประสิทธิภาพดวยความโปรงใส

ตรวจสอบได 
7. ตองมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหสมาชิกและผูเกี่ยวของทราบอยาง

สม่ําเสมอ 
8. ตองมีการติดตอประสานงานอยางสม่ําเสมอ 
9. คณะกรรมการบริหารขององคกรผูใชน้ําและเครือขายตองทํางานเปนทีม 

5.7.2 การติดตอและประสานงาน 
  การติดตอและประสานงานอยางสม่ําเสมอ ระหวางคณะกรรมการขององคกรผูใชน้ํา
ชลประทาน กับหนวยงานของสวนราชการตางๆ ในทองถ่ิน จะทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
สงผลใหไดรับความรวมมือและการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางาน 
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  การจัดระบบการประสานงาน 
1. คณะกรรมการขององคกรผูใชน้ําชลประทาน และเจาหนาที่ชลประทาน 
2. ควรมีการประชุมรวมกันอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
3. หัวหนาคูควรพบกับหัวหนาเขตสงน้ํา ณ จุดนัดพบ อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 
4. หัวหนาคูควรนัดผูใชน้ํามาพบกันอยางนอยฤดูกาลสงน้ําละ 2 คร้ัง 
5. องคกรผูใชน้ําชลประทาน ควรมีการจัดประชุมใหญ ปละ 2 คร้ัง เพื่อช้ีแจง

แผนการสงน้ํา และการใชน้ําประจําฤดู ตลอดทั้งผลการดําเนินกิจกรรมขององคกรผูใชน้ําชลประทาน 
 5.7.3 ความโปรงใส 
  ความโปรงใสเปนสิ่งจําเปนที่จะสรางความไวเนื้อเชื่อใจแกบุคคล และคณะ
ผูบริหารองคกร ซ่ึงจะมีผลตอความยั่งยืนขององคกรนั้นๆดังนั้นจึงตองดําเนินการในสิ่งตอไปนี้ 

1. มีมติเปนกรอบในการใชเงิน 
2. มีหลักฐานการรับจายเงิน 
3. ตองแสดงเจตนาความโปรงใส ในการใหสมาชิกเลือกผูแทนสมาชิกมาเปน

คณะผู ตรวจสอบกิจกรรมขององคกรผูใชน้ํา 

5.8   การจัดการดานบัญชีสําหรับกลุมบริหารการใชน้ําชลประทาน 
 5.8.1 รายรับ 
  (1) การเก็บคาสมาชิกและคาบํารุงรักษา 
  (2) รายรับอื่นๆ (เชนเงินชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบล) 
 5.8.2 รายจาย 
  (1) คาบํารุงรักษา 
  (2) คาใชจายอื่นๆ 
 5.8.3 กลุมบริหารการใชน้ําชลประทานจัดทําบัญชีงบประมาณ บัญชีท่ัวไปและรายการ
ทรัพยสิน 

1. บัญชีงบประมาณทั่วไป 
- งบประมาณเปนพื้นฐานสําหรับวางแผนกิจกรรมของกลุมบริหารฯ 
- งบประมาณจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากการประชุมประจําเดือน

และหลังจากนั้นยื่นเสนอในการประชุมสามัญ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 5   การบริหารจัดการชลประทานสําหรับโครงการขนาดกลางและใหญ 85 

- งบประมาณถูกพิจารณาในการประชุมสามัญ 
- จําเปนที่จะตองจําแนกงบประมาณในการคํานวณและการผันแปรของ

งบประมาณในชองหมายเหตุ 
- ปงบประมาณเริ่มตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป ถึง วันที่ 30 กันยายน 

ของป ถัดไป 
2. บัญชีท่ัวไป 

- กลุมบริหารฯควรรายงานรายรับและรายจายประจําป แกสมาชิกเพื่อทราบ 
- บัญชีทั่วไป จําเปนตองไดรับการอนุมัติจากการประชุมประจําเดือน

และหลังจากนั้น ใหรายงานในการประชุมสามัญ สมุดบัญชีทั่วไปควรแนบกับรายการตรวจบัญชีดวย 
- บัญชีทั่วไปตัวเลขตองสอดคลองกับสมุดบัญชี,สมุดการจัดการรายรับ,

และสมุดการจัดการรายจาย 
3.  รายการทรัพยสิน 

- กลุมบริหารฯควรจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินเชน เงินสด, ที่ดิน, ส่ิงกอสราง, 
เครื่องจักรอุปกรณ 

- ควรทํารายการทรัพยสินทุกป 
- รายการทรัพยสินจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมประจําเดือน

และหลังจากนั้นใหรายงานในการประชุมสามัญ ควรแนบบัญชีทั่วไปและรายงานการตรวจบัญชี
ไปพรอมกันดวย 

- เมื่อส้ินสุดปงบประมาณ จะตองทํารายการทรัพยสิน 
  รายละเอียดและแบบฟอรม เพื่อใชในการทําบัญชีสําหรับกลุมบริหารจัดการน้ํา
ชลประทานสามารถคนควาจากคูมือการบริหารจัดการชลประทาน สําหรับโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาขนาดกลาง-ใหญ 

5.9   การประชุมเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
 การประชุมที่ดี เปนการรวมพลังความคิด รวมพลังสติปญญาของผูรวมประชุม เพื่อหา
ขอยุติอยางเหมาะสม กอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอันจะนํามาซึ่งความสามัคคี 
และความภาคภูมิใหแกผูรวมประชุม 



มาตรฐานการบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

86 บทที่ 5   การบริหารจัดการชลประทานสําหรับโครงการขนาดกลางและใหญ 

 5.9.1 ขั้นตอนการดําเนินการจัดประชุม 
1. กอนประชุม 

-  เตรียมการประชุมใหพรอม 
-  แจงนัดผูเกี่ยวของใหชัดเจนและทั่วถึง 

2. ระหวางการประชุม 
-  ดําเนินการประชุมใหไดขอสรุปที่นําไปปฏิบัติได 
-  บันทึกผลการประชุมทุกครั้ง 

3. หลังการประชุม 
-  แจงผลการประชุมเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

 5.9.2 หนาท่ีของประธานและเลขานุการ 
  5.9.2.1 หนาท่ีของประธานและผูชวยดําเนินการประชุม 

1. เร่ิมตนดวยการแจงหัวขอการประชุมใหทราบ 
2. ช้ีแจงประเด็นสําคัญๆ ในแตละหัวขอ 
3. เปดโอกาสใหสมาชิกรวมกันแสดงความคิดเห็น และลงมติ 
4. สรุปผลการประชุมแตละหัวขอ เพื่อความเขาใจตรงกัน 
5. กําหนดวัน เวลา สถานที่ สําหรับการประชุมครั้งตอไป 
6. กอนเลิกประชุม ประธานกลาวขอบคุณผูเขาประชุมที่ใหความรวมมือ 

ทําใหไดผลสรุปจากการประชุมที่เปนประโยชน 
  5.9.2.2 หนาท่ีของเลขานุการที่ประชุม 

1. รวบรวมหัวขอการประชุม 
2. ทําความเขาใจในทุกเรื่องกอนการประชุม และคิดหาวิธีการที่จะนํามา

ใหไดซ่ึงผลสรุป 
3. สรางบรรยากาศในการประชุมใหเปนกันเอง 
4. ชวยดําเนินการประชุมและสรุปผลการประชุมแตละหัวขอ เพื่อ

ความเขาใจที่ตรงกัน 
5. บันทึกผลการประชุมทุกครั้ง 


