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1.กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคืออะไร?
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คือองค์กรของ

เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน มีการบริหารในรูปคณะกรรมการ

ที่เลือกมาจากสมาชิกผู้ใช้น้ำ มีระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

สมาชิกขององค์กรก็คือผู้ใช้น้ำจากระบบชลประทานสาย

เดียวกัน 

ขอบเขตพื้นที่กลุ่มบริหารฯ ใช้ขอบเขตของระบบส่งน้ำ  

เป็นหลัก ครอบคลุมพื้นที่คลองส่งน้ำสายใหญ่ หรือคลองซอย 

หรือคลองแยกซอย หรือโซนส่งน้ำ 1 โซน  

 







กลุ่มพื้นฐาน

กลุ่มบริหาร
การใช้น้ำชลประทาน

                โครงการชลประทาน
      (คณะกรรมการจัดการชลประทาน:JMC)
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โครงสร้างกลุ่มบริหารฯ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทานพื้นฐาน (กลุ่มพื้นฐาน) หลายกลุ่ม ที่ใช้น้ำ

จากแหลง่นำ้หรอืคลองสายเดยีวกนั เพือ่จดัการนำ้จากแหลง่นำ้ 

หรือคลองส่งน้ำสายใหญ่ หรือคลองซอย หรือคลองแยกซอย 

หรือโซนส่งน้ำ รวมทั้งในระดับคูส่งน้ำ 

กลุ่มบริหารฯ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดำเนินการ

บริหารงานและตรวจสอบโดยสมาชิกกันเอง และเป็นองค์กร  

ที่ไม่แสวงหาผลกำไร จากการดำเนินงาน 

ขอบเขตกลุ่มพื้นฐานและกลุ่มบริหารฯ
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หรืออาจกล่าวได้ว่า กลุ่มบริหารฯ คือ องค์กรของ
เกษตรกร บริหารโดยเกษตรกร และเพื่อเกษตรกร 

กลุ่มบริหารฯ มีหน้าที่บริหารการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ระบบชลประทาน บรหิารกองทนุของกลุม่ฯ โดยทำงานรว่มกบั 

กรมชลประทาน อย่ างใกล้ชิด เพื่ อให้ งานประสบ       

ความสำเร็จ 



กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
มีบทบาทดังนี้

1) เปน็ศนูยร์วมของเกษตรกรผูใ้ชน้ำ้ในการประสาน

งาน ระหวา่งผูใ้ชน้ำ้ องคก์รปกครองทอ้งถิน่ กรมชลประทาน 

และส่วนราชการอื่นๆ 

2) ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกผู้ ใช้น้ำ ปฏิบัติตาม

ระเบยีบขอ้บงัคบัขององค์กร  
3) ดำเนินการควบคุมการส่งน้ำในคลองส่งน้ำและ  

คูส่งน้ำ เพื่อให้มีการแบ่งปันน้ำแก่ผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม 

4) ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกผู้ใช้น้ำ ดูแลบำรุง
รักษาคูส่งน้ำ และอาคารชลประทานในคูส่งน้ำ  

5) ดำเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหาอันเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การผลติ การตลาด 
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�.ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่ม
 บริหารการใช้น้ำชลประทานคืออะไร?

การดำเนนิงานของกลุม่บรหิารฯ จะมกีารพฒันาอยา่ง

มัน่คง ต้องมีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้ 

•	มีน้ำต้นทุนที่ เพียงพอและมีระบบชลประทานที่

สมบูรณ์  

•	จดทะเบียนกลุ่มฯ กับกรมชลประทาน จัดทำ     

ทะเบียนกลุ่มฯ และสมาชิกร่วมกันจัดทำระเบียบข้อ
บังคับของกลุ่มฯ 

กรมชลประทานมอบใบทะเบียนกลุ่มบริหารฯ
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• ประธานและคณะกรรมการกลุ่มบริหารฯ จะต้องมา

จากการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ำ กำหนดบทบาทและ

หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน บริหารงานโดยยึดถือ

ประโยชน์และความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก 
 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้น้ำ

•	การจัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้น้ำประจำฤดูกาล

กับกรมชลประทาน จะทำให้กลุ่มฯ ได้รับน้ำแน่นอน 

•	ใช้หลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของ

สมาชิกในการบริหารกลุ่มฯ 

•	การบริหารกองทุนของกลุ่มฯ จะต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

•	
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•	มีที่ทำการกลุ่มฯ และจัดทำบอร์ดแสดง  

 (1)แผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มฯ
 (2) โครงสร้างองค์กร
 (3) หน้าที่ความรับผิดชอบแต่ตำแหน่ง
 (4) ระเบียบข้อบังคับ
 (5) แผน/ผลปฏิทินกิจกรรมประจำปี
 (6) รายงานการประชุม
 (7) บัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน
 (8) ภาพกิจกรรมและ
 (9) อื่นๆตามมติกลุ่มฯ
•	มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกและ  

ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ 
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ก่อนมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

�.ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับคืออะไร?
•	การจัดสรรน้ำ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เพิ่มขึ้น โดยการจัดสรรน้ำเป็นไปหรือตรงตามความต้องการ

ของเกษตรกรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และประหยัด
•	การบำรุงรักษา ระบบชลประทานได้รับการดูแล

บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดีและ

ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน 
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•	การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน 

สอดคล้องหรือเป็นไปโดยคำนึงถึงความต้องการของ

เกษตรกร เป็นสำคัญ 

•	ลดปัญหาความขัดแย้ งระหว่ าง เกษตรกร
ด้วยกันเอง 

•	ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนและ

ภาครัฐ

หลังจากมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
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•	เกษตรกรและองค์กรปกครองท้องถิ่น มีความรู้สึก

ร่วมเป็นเจ้าของโครงการชลประทาน อันเป็นกุญแจสำคัญ

ที่จะนำไปสู่การเข้าร่วมการบริหารจัดการชลประทาน อย่าง

เป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

•	เกษตรกรและองค์กรปกครองท้องถิ่น มีความ      

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมกับภาครัฐ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ

ประโยชน์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยอีกทาง  

หนึ่งด้วย 

•	เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานมี
รายได้มั่นคงและสูงขึ้น

ลำดับการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

กลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน 
พื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร
การใช้น้ำ
ชลประทาน 

สมาคมผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน 

สหกรณ์
ผู้ใช้น้ำชลประทาน

กลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำ

ชลประทาน 

                  

เป็นนิติบุคคลไม่เป็นนิติบุคคล
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�.จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
ได้อย่างไร?

โดยปกติขั้นตอนของการจัดตั้งกลุ่มบริหารฯ นั้น   

จะเริ่มที่การจัดตั้งกลุ่มพื้นฐาน ให้เต็มพื้นที่ก่อน แล้วดำเนิน

การสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับ

กลุม่บรหิารฯ พร้อมทั้งระบุขอบเขตชลประทานของกลุ่ม

บริหารฯ และรวบรวมรายชื่อผู้ใช้น้ำภายใต้กลุ่มพื้นฐาน 

ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก และกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
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คัดเลือกสมาชิกผู้ใช้น้ำและหัวหน้ากลุ่มพื้นฐาน เพื่อ  

ฝึกอบรมและไปดูงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ 

เมื่อเตรียมการเสร็จสิ้น ก็เปิดประชุมใหญ่สมาชิก  

ผู้ใช้น้ำ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ พร้อมทั้ง  

จัดทำทะเบียนและระเบียบข้อบังคับ จัดตั้ งเป็นกลุ่ม
บริหารการใช้น้ำชลประทาน และขึ้นทะเบียนกับ

กรมชลประทาน 

กรมชลประทาน

จัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำชลประทานพื้นฐาน (กลุ่มคู/ท่อ/แฉก)

ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน

ระบุขอบเขตกลุ่มบริหารฯ
และรวบรวมรายชื่อผู้ ใช้น้ำภายใต้กลุ่มพื้นฐาน

คัดเลือกสมาชิกผู้ ใช้น้ำและหัวหน้ากลุ่มพื้นฐาน
เพื่อฝึกอบรม/ดูงาน

เปิดประชุมใหญ่สมาชิกผู้ ใช้น้ำเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มฯกำหนดระเบียบข้อบังคับ

และจัดทำทะเบียนกลุ่ม

ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
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�.โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหาร
  การใช้น้ำชลประทานเป็นอย่างไร?

คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ มาจากการเลือกตั้งในการ

ประชุมใหญ่ของสมาชิกผู้ใช้น้ำ ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ 

อันได้แก่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก   

นายทะเบียน ปฏิคม กรรมการ มีคณะที่ปรึกษาและให้การ

สนับสนุน มีการดำเนินการแบ่งงานด้วยความเป็นธรรม 

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ
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โดยปกตแิลว้กลุม่บรหิารฯ จะประกอบดว้ยกลุม่พืน้ฐาน 

หลายกลุ่ม  

สมาชิกในแต่ละคูส่งน้ำ จะมีการประชุมเพื่อเลือก

หัวหน้ากลุ่มขึ้นมาเรียกว่าหัวหน้ากลุ่มพื้นฐาน ทำหน้าที่

ประสานงานกับกลุ่มบริหารฯ และจัดการน้ำในระดับคูส่งน้ำ 

ในบางกรณีอาจจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าเขตหรือ

หัวหน้าคลองขึ้นก็ได้ เพื่อประสานงานระหว่างกลุ่ม

บริหารฯ กับกลุ่มพื้นฐาน อีกชั้นหนึ่ง 
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�.ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริหาร
  การใช้น้ำชลประทานมีอะไรบ้าง?

ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม คือธรรมนูญสูงสุดของ

องค์กรที่สมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม ควรประกอบด้วยหัวข้อ 

ดังนี ้

หมวดที่1 ชื่อและวัตถุประสงค์

หมวดที่2  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

หมวดที่3  การบริหารงานขององค์กร

หมวดที่4  การประชุมและการประชุมใหญ่

หมวดที่5 กฎระเบียบข้อบังคับในการจัดสรรน้ำ

 และบำรุงรักษา

หมวดที่6  การเงิน

หมวดที่7  บทลงโทษ

หมวดที่8  การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับ
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�.การบริหารกลุ่มบริหาร
  การใช้น้ำชลประทานที่ดีเป็นอย่างไร?

การประชุมใหญ่สมาชิกผู้ใช้น้ำ คือกระบวนการที่มี

อำนาจสงูสดุในองคก์ร คณะกรรมการบรหิารกลุม่ฯ เลอืกตัง้ 

มาจากสมาชิกผู้ใช้น้ำ โดยจะมีการเลือกตั้งใหม่ทุก 2 - 4 ปี  

อำนาจและบทบาทของการประชุมใหญ่คือ เลือกตั้ง

และถอดถอนคณะกรรมการ ทบทวนระเบียบข้อบังคับ   

ตรวจสอบการดำเนินงาน อนุมัติและติดตามปฏิทินแผน

ดำเนินงานกิจกรรมประจำปี ตรวจสอบบัญชีกองทุนกลุ่มฯ 

กำหนดมาตรการการดำเนินงานของกลุ่มฯ 



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
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การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ

จัดการประชุมใหญ่สมาชิกผู้ใช้นำ้ ปีละ 1-�ครั้ง
สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ

กำหนดแผนการส่งน้ำและบำรุงรักษาประจำฤดู การเก็บเงิน

เข้ากองทุน ตลอดทั้งผลการดำเนินตามปฏิทินกิจกรรมของ  

กลุ่มฯ  

เมื่อมีปัญหาสำคัญก็ให้เปิดประชุมในวาระพิเศษ 

การประชุมต้องมีการบันทึกรายการประชุมทุกครั้ง 

แล้วแจ้งเวียน หรือติดประกาศให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน 
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องค์ประกอบที่สำคัญของกลุ่มบริหารฯ
ที่ดีประกอบด้วย5ก.คือ

(1)สมาชิกกลุ่มฯ ให้ความร่วมมือด้วยดี เข้าประชุม
ทุกครั้ง 

(2) คณะกรรมการ เป็นผู้นำในการพัฒนา ทำงาน  
เป็นทีม ใช้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเครือข่าย 

(3) กิจกรรม จัดทำปฏิทินแผนดำเนินงานกิจกรรม
ประจำปีและดำเนินกิจกรรมตามแผน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้สมาชิกทราบอย่างสม่ำเสมอ 

(4)กฎระเบียบ มีความศักดิ์สิทธิ์ นำมาใช้กับสมาชิก
อย่างเสมอภาค  

(5) กองทุน มีเงินทุนสำหรับใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการของกลุ่มฯ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ปฏิทินแผนกิจกรรมประจำปี
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน....
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�.บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกผู้ ใช้น้ำ
  มีอะไรบ้าง?

เกษตรกรทุกครัวเรือนที่อยู่ในขอบเขตชลประทานของ

กลุ่มบริหารฯ สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มบริหารฯ ได้ 

ในชว่งการจดัตัง้กลุม่บรหิารฯ กรมชลประทาน จะเผยแพร ่

ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มบริหารฯ ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำทราบและ

เห็นความสำคัญ   

ผู้ใช้น้ำต้องมีส่วนร่วม สอบถามและทำความเข้าใจ   

ถึงขั้นตอน วิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับ จากเจ้าหน้าที่

ชลประทาน และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆ เช่น

สถานภาพผู้ใช้น้ำ พื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ เพื่อจัดทำทะเบียน

กลุ่มฯ   

สอบถามความคิดเห็นเกษตรกรในการจัดตั้งกลุ่มฯ
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สิทธิพื้นฐานของสมาชิก คือ ได้รับจัดสรรน้ำ เข้า

ร่วมประชุม เข้าร่วมในการเลือกตั้งและถูกเลือกตั้งเป็นคณะ

กรรมการบริหารกลุ่มฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น และแสดง

ความต้องการใช้น้ำไปยังกลุ่มพื้นฐาน ทั้งยังมีอำนาจในการ

ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ อีกด้วย 

ผู้ ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาคู/คลองส่งน้ำ

  หากว่าได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ   

จำเป็นต้องให้ความสนใจ รับฟังความคิดเห็น

ของสมาชิก กระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชุม 

ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการดำเนินงาน 

ของกลุ่มฯ 
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หน้าที่สำคัญของสมาชิก คือ ปฏิบัติตามมติ และ

ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มฯ ป้องกันดูแลอาคารชลประทาน  

ไม่ให้ผู้ใดมาทำลาย มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคูส่งน้ำ
ก่อนฤดูกาลส่งน้ำ ใช้น้ำตามรอบเวรที่กำหนด ตลอดจน  

ชำระเงินเข้ากองทุน ตามปริมาณการใช้น้ำหรือตามพื้นที่

ชลประทาน ตามมติของที่ประชุมใหญ ่

�.การขอใช้น้ำชลประทานดำเนินการ
  อย่างไร?

ขั้นตอนการใช้น้ำ คือ สมาชิกผู้ใช้น้ำต้องแจ้งความ

ตอ้งการใชน้ำ้กบักลุม่พืน้ฐาน โดยกรอกแบบฟอรม์การขอใชน้ำ้ 

รวบรวมแผนความต้องการการใช้น้ำจากสมาชิก
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และหัวหน้ากลุ่มพื้นฐาน จะทำการตรวจสอบชนิดและ

จำนวนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร จากนั้นจะรายงานข้อมูล

ไปยังกลุ่มบริหารฯ 

กลุ่มบริหารฯ จะรวบรวมความต้องการใช้น้ำจาก  

ทุกกลุ่มพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแผนการใช้น้ำ

ประจำฤดูกาล ร่วมกับกรมชลประทาน หรือคณะกรรมการ

จัดการชลประทาน (JMC) 

จากนั้นจะทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงการ
ใช้น้ำกับกรมชลประทาน พร้อมกับประกาศรายละเอียด  

ในขอ้ตกลงใหส้มาชกิทราบ หากแผนการใชน้ำ้มกีารเปลีย่นแปลง  

ค่อนข้างมาก ทางกลุ่มบริหารฯ ก็จะนัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม

พื้นฐานและแจ้งให้สมาชิกผู้ใช้น้ำทราบ 

การติดต่อประสานงานของประธานกลุ่มบริหารฯ
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ในการใชน้ำ้ชลประทานนัน้ กรมชลประทานจะสง่นำ้ 

ไปที่ปากคลองของกลุ่มบริหารฯ โดยมีการวัดปริมาณน้ำที่ส่ง  

กลุ่มบริหารฯ จะทำการจัดสรรน้ำไปสู่คูส่งน้ำของกลุ่ม

พืน้ฐาน จากนัน้กลุม่พืน้ฐาน จงึจดัสรรนำ้ตอ่ไปยงัพืน้ทีเ่พาะปลกู 

ของสมาชิกผู้ใช้น้ำต่อไป 

ชี้แจงแผนการส่งน้ำแก่สมาชิก
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การจ่ายเงินเพื่อสมทบกองทุนของกลุ่มฯ ที่ประชุมใหญ่

กลุ่มบริหารฯ จะเป็นผู้กำหนดอัตราการจ่ายและระยะเวลา  

ในการจ่าย  

สมาชิกจะจ่ายเป็นเงินสดหรือผลผลิตทาง
การเกษตรให้กับกลุ่มพื้นฐาน หรือกลุ่มบริหารฯ โดยตรง
ก็ได้ หรือไม่ต้องมีการจ่ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ ่

สมาชิกผู้ ใช้น้ำปฏิบัติตามแผนการส่งน้ำ
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กรมชลประทาน  

กลุ่มบริหารฯ 

กลุ่มพื้นฐาน

สมาชิกผู้ใช้น้ำ

กลุ่มบริหารฯ 

กลุ่มพื้นฐาน

สมาชิกผู้ใช้น้ำ

กลุ่มบริหารฯ

กลุ่มพื้นฐาน

สมาชิกผู้ใช้น้ำ

บันทึกข้อตกลง	

ยื่นคำขอน้ำ	

ยื่นคำขอน้ำ	

จัดสรรน้ำ	
ตามข้อตกลง	

จัดสรรน้ำ	

จัดสรรน้ำ	

จ่ายตาม	
ระเบียบ
กลุ่ม	

สมาชิกชำระเงินสมทบกองทุน
เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการน้ำของกลุ่มฯ

ขั้นตอนการขอใช้น้ำ
และการจัดสรรน้ำ



ขั้นตอนการชำระเงิน
สมทบกองทุนกลุ่มฯ
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10.ขั้นตอนการส่งน้ำแบบมีส่วนร่วม
 เป็นอย่างไร?

การส่งน้ำแบบมีส่วนร่วม มี 14 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่1เจ้าหน้าที่ชลประทาน
กำหนดพื้นที่ส่งน้ำเป้าหมายเบื้องต้น
ตามปริมาณน้ำที่มี 

ขั้นตอนที่4 คณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน ประชุมพิจารณา
แผนการส่งน้ำฯ และหาข้อตกลง 
การส่งน้ำ 
 

ขั้นตอนที่2 สมาชิกผู้ใช้น้ำ	
แจ้งความต้องการปลูกพืช	



ขั้นตอนที่3เจ้าหน้าที่ชลประทาน
วางแผนการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของเกษตรกร 

ขั้นตอนที่5 กลุ่มฯ แจ้งข้อตกลง
การส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่สมาชิก 
 
 

ขั้นตอนที่6 สมาชิกผู้ใช้น้ำร่วมกัน
บำรุงรักษาคูส่งน้ำ 
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ขั้นตอนที่7 กลุ่มผู้ใช้น้ำและเจ้าหน้าที่ 
ร่วมส่งน้ำตามแผนจนสิ้นฤดูกาล 



ขั้นตอนที่8 เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยม 
ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดฤดูกาล 

ขั้นตอนที่9 เจ้าหน้าที่วัดปริมาณ
น้ำที่ส่งให้แปลงเพาะปลูก 

 
ขั้นตอนที่10 สมาชิกผู้ใช้น้ำ 
รายงานพื้นที่เพาะปลูกจริง 
แก่กลุ่มพื้นฐานและกลุ่มบริหารฯ 

 

ขั้นตอนที่11 เจ้าหน้าที่สำรวจ
ผลผลิต ความพึงพอใจของเกษตรกร 
 

ขั้นตอนที่12 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประมวลผลการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่13 คณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน ประเมินผลการดำเนินงาน
และความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน 
 

ขั้นตอนที่14 โครงการชลประทาน 
รายงานผลการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ประจำฤดูกาล 
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11.กรมชลประทานให้การสนับสนุน
  กลุ่มบริหารฯในด้านใดบ้าง?

เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารฯ แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่

ชลประทาน จะตอ้งใหก้ารสนบัสนนุการดำเนนิงานอยา่งใกลช้ดิ  

กระตุ้นให้กลุ่มฯ จัดทำแผน/ผลปฏิทินกิจกรรมประจำปี 

จัดทำบันทึกรายงานการประชุมกลุ่มฯ จัดทำบัญชีรายรับ   

รายจ่ายอย่างโปร่งใส และติดประกาศอย่างเปิดเผย 

ดำเนนิการใหค้วามรู ้ ใหค้ำแนะนำ ถงึเทคนคิและวธิกีาร 

ของการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ดี การบริหารองค์กรผู้ใช้  

น้ำชลประทานที่ดี โดยการประชุม การฝึกอบรม และการนำ

เกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงานโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จ 

ประธานกลุ่มฯประชุมสมาชิกและปรึกษาเจ้าหน้าที่

เพื่อแก้ ไขปัญหาการใช้น้ำ
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เมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้น กรมชลประทานจะให้

ความรู้เรื่องกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้น้ำชลประทาน 

สมาคมผู้ ใช้น้ำชลประทานและสหกรณ์ผู้ ใช้น้ำ
ชลประทาน เพื่อยกระดับกลุ่มให้สูงขึ้นในอนาคต 

การบริหารจัดการชลประทานในระดับอ่างเก็บน้ำหรือ

แหล่งน้ำ กรมชลประทานจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดการชลประทาน (JMC: Joint Management 

Committee for Irrigation) เพื่อเป็นองค์กรสูงสุดในการ

จัดสรร แบ่งปันน้ำ การบำรุงรักษา กำหนดมาตรการควบคุม

การใช้น้ำ ส่งเสริมการผลิต การตลาด และแก้ไขปัญหา

ทั้งหมด ประกอบด้วย 4 ประสาน คือ ผู้แทนองค์กร
ผู้ ใช้น้ำฯ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น     

ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทน
โครงการชลประทาน

องค์กร
ผู ้ ใช้น้ำ

อบต.
ในพื้นที่

โครงการ
ชลประทาน

หน่วยงาน
อื่นๆ

คณะกรรมการ
จัดการ

ชลประทาน
(JMC)

ตัวแทน 

ตัวแทน 

ตัวแทน 

ตัวแทน 

โครงสร้างคณะกรรมการจัดการชลประทาน
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การจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ถือเป็น

กิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม เป็นหนทางให้

เกษตรกร ชุมชน เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม  

ที่มุ่งแก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชน เป็นสำคัญ ซึ่งจะนำไป  

สู่ความยั่งยืนของการบริหารจัดการชลประทานที่แท้จริง 

ซึ่งกรมชลประทานมีนโยบายที่จะพัฒนาจัดตั้งให้ครอบคลุม

พื้นที่ชลประทานทั้งหมดในอนาคต 

น้ำมิใช่	 ของใคร	 คนใดคนหนึ่ง	
ยามใช้พึง	 พินิจสรร	 ปันเขาบ้าง	
เกษตรกร	 ร่วมกัน	 นั้นมีทาง	
แก้ปัญหา	 ทุกอย่าง	 ด้วยสามัคคี	

 สมาคม
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