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ค้าน้า 

 คณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for 
Irrigation : JMC)การจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการเพื่อให้เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทาน 
และหน่วยงานราชการ ได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดมาตรการควบคุมการใช้น้้าและการ
บ้ารุงรักษา เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การท้างานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่
ชลประทาน  

 ในพื้นที่ฝายเชียงรายตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ต้าบลรอบเวียง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ระบบส่งน้้า ก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2537 แล้วเสร็จ 
ตุลาคม 2542 โดยมีพื้นที่ครอบคลุมการให้บริการ 3 อ้าเภอได้แก่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอ 
เวียงเชียงรุ้ง และอ้าเภอเวียงชัย และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานฝาย
เชียงราย ตามเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในการจัดการชลประทานด้วยความสมัครใจ 
เต็มใจ และอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการชลประทานฝายเชียงรายเคยได้รับรางวัลการ
คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้้าดีเด่นแห่งชาติประจ้าปี 2558 ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพในการ
บริหารจัดการน้้าในพื้นทีชลประทานฝายเชียงอย่างอย่างชัดเจน จึงได้มีการถอดองค์
ความรู้และรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบในการด้าเนินงานนพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 
โดยได้รับทุนอุดหนุนการท้ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้
การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) จากส้านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วย ความส้าคัญของการจัดการความรู้
ในด้านการท้างานของคณะกรรมชลประทานฝายเชียงราย  ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับการด้าเนินกิจกรรมต่างๆ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของคณะกรรมการจัดการ
ชลประทานฝายเชียงราย รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคที่จะได้น้าไปสู่การพัฒนาการด้าเนินงาน
ต่อไป ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการจัดการ
ชลประทาน ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน้า 

 
 การบริหารโครงการชลประทานทุกโครงการ มีปัจจัยมากมายที่จะมีผลให้
การจัดการน้้าของโครงการประสพผลส้าเร็จหรือล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางให้เลือกปฏิบัติ
หรือแก้ไข  อันจะเป็นผลให้โครงการชลประทานนั้นเพิ่มระดับความส้าเร็จในการจัดสรรน้้า
ให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและยุติธรรมและบรรลุเป้าหมายที่จะท้าให้เกษตรกรมีรายได้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป 

 การจัดการน้้าชลประทานในโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่
ของรัฐ นับว่าเป็นเรื่องใหม่เมื่อเทียบกับวิวัฒนาการด้านการชลประทานแบบสมัยใหม่  
ซ่ึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ในอดีตนาย
ช่างชลประทานมักจะคาดหวัง เมื่อได้ก่อสร้างโครงการชลประทานเสร็จเรียบร้อยและ
สามารถส่งน้้า เข้าคลองได้แล้วเกษตรกรก็จะขุดคูรับน้้าไปให้เองจากคลองที่กรม
ชลประทานขุดขึ้นและจะดูแลคูที่ขุดให้สามารถรับน้้าไปใช้ได้ตลอดไป นอกจากนั้นยัง
คาดหวังอีกว่าเกษตรกรจะมีส่วนร่วมในการดูแลบ้ารุงรักษาระบบส่งน้้าที่กรมชลประทาน
สร้างขึ้นอีกด้วยความคาดหวังดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดการละเลยที่จะเร่งรัดให้โครงการนั้น
บรรลุผลตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบ้ารุงรักษา และ
การจัดเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาบริการโครงการ  

 ความส้าเร็จของการบริหารจัดการน้้าโครงการชลประทานนั้น  อยู่ที่
ความสามารถจัดส่งน้้าไปให้ถึงพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรอย่างทั่วถึง  ในปริมาณและ
เวลาที่พืชต้องการอันจะเป็นผลให้ได้ผลผลิตสูงสุดเท่าที่ปัจจัยการผลิตจะอ้านวยให้  หัวใจ
ส้าคัญที่จะท้าให้บรรลุเป้าหมายนี้ก็คือ  การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรผู้ใช้
น้้ากับเจ้าหน้าที่ของชลประทานและการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุน 
ทางผู้วิจัย จึงสนใจในการศึกษาศึกษากระบวนการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ชลประทาน
ฝายเชียงราย เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่น้าไปสู่ความส้าเร็จในกระบวนการบริหารจัดการน้้าใน
พื้นที่โครงการฝายเชียงรายและน้าไปสู่พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่
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ชลประทานฝายเชียงรายเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบายการจัดการน้้าในพื้นที่
คณะกรรมการจัดการชลประทานอื่นๆต่อไป 
 
วัตถุประสงคค์ู่มือ 

 

 1. ศึกษาการบริหารจัดการน้้าและวิเคราะห์ปัจจัยที่น้าไปสู่ความส้าเร็จใน
กระบวนการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่โครงการชลประทาน 
 2. แนวทางการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ชลประทานฝายเชียงรายเพื่อ
การจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่คณะกรรมการจัดการชลประทาน 
 
การสะสม/บ่งชี  องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูลบทบาทหน้าที่และกระบวนการท้างานผู้แทน
คณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการน้้าชลประทาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งในด้านการส่งน้้า การ
บ้ารุงรักษาระบบชลประทานให้ทั่วถึง เป็นธรรม ประหยัดยั่งยืน เกิดประโยชน์จากการใช้
น้้าชลประทานอย่างเต็มที่ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการจาก กลุ่มองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า 
 3. การสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสอบถามบุคคลในกลุ่มเพื่อให้ได้มาถึงความคิดเห็น เพื่อสอบถามข้อมูลการบริหาร
จัดการน้้าของกลุ่มผู้น้าในกลุ่มพื้นที่รับผิดขอบ กลุ่มฝั่งขวาโซน1 กลุ่มฝั่งขวาโซน2 และ 
กลุ่มฝั่งซ้าย โดยค้าถามจะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์แบบต่างๆ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพูดคุยและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระระหว่างผู้ร่วมวิจัยหรือ
ผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง 
 4. ใช้กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT 
Analysis) หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส้าหรับองค์กร หรือโครงการ ซ่ึงช่วยผู้บริหารก้าหนดจุดแข็ งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจน
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ผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท้างานขององค์กร  ถอดบทเรียนจากผล
ของการจัดกิจกรรมและน้าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาสร้างกลยุทธ์ ในการการก้าหนด
เป้าหมายและวิธีการเดินหน้าสู่เป้าหมาย ที่ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งภายในและ
ภายนอก องค์ประกอบและปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 2 
บริบทกรณีศึกษาพื นที่ฝายเชยีงราย 

 
ที่ตั งและขอบเขตการใช้น ้าในพื นที่ฝายเชียงราย 

 การบริหารโครงการชลประทานทุกโครงการ มีปัจจัยมากมายที่จะมีผลให้
การจัดการน้้าของโครงการประสบผลส้าเร็จหรือล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางให้เลือกปฏิบัติ
หรือแก้ไข อันจะเป็นผลให้โครงการชลประทานนั้นเพิ่มระดับความส้าเร็จในการจัดสรรน้้า
ให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ยุติธรรมและบรรลุเป้าหมายที่จะท้าให้เกษตรกรมีรายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป 

 การจัดการน้้าชลประทานในโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดใหญ่
ของรัฐ นับว่าเป็นเรื่องใหม่เมื่อเทียบกับวิวัฒนาการด้านการชลประทานแบบสมัยใหม่ ซ่ึง
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ในอดีตกรม
ชลประทานมักจะคาดหวัง เมื่อได้ก่อสร้างโครงการชลประทานเสร็จเรียบร้อยและสามารถ
ส่งน้้าเข้าคลองได้แล้วเกษตรกรก็จะขุดคูรับน้้าไปให้เองจากคลองที่กรมชลประทานขุดขึ้น
และจะดูแลคูที่ตนขุดให้สามารถรับน้้าไปใช้ได้ตลอดไป นอกจากนั้น ยังคาดหวังอีกว่า 
เกษตรกรจะมีส่วนร่วมในการดูแลบ้ารุงรักษาระบบส่งน้้าที่กรมชลประทานสร้างขึ้นอีกด้วย 
ความคาดหวังดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดการละเลยที่จะเร่งรัดให้โครงการนั้นบรรลุผลตามที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบ้ารุงรักษา และการจัดเจ้าหน้าที่ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมมาบริหารจัดการโครงการ  

 ความส้าเร็จของการบริหารจัดการน้้าโครงการชลประทานนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถจัดส่งน้้าไปให้ถึงพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรอย่างทั่วถึง ในปริมาณและ
เวลาที่พืชต้องการ อันจะเป็นผลให้ได้ผลผลิตสูงสุดเท่าที่ปัจจัยการผลิตจะอ้านวยให้ หัวใจ
ส้าคัญที่จะท้าให้บรรลุเป้าหมายนี้ก็คือ การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหวา่งเกษตรกรผู้ใช้น้้า
กับเจ้าหน้าที่ของชลประทานและการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุน ทาง
ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษากระบวนการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ชลประทานฝายเชียงราย
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่น้าไปสู่ความส้าเร็จในกระบวนการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่โครงการ
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ฝายเชียงรายและน้าไปสู่พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ชลประทานฝาย
เชียงราย เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างนโยบายการจัดการน้้าในพื้นที่คณะกรรมการจัดการ
ชลประทานอื่น ๆ ต่อไป 
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ความเป็นมาของโครงการฝายเชยีงราย 
 

 จากอดีตที่ผ่านมา เดิมกลุ่มเกษตรการผู้ใช้น้้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “กลุ่มผู้ใช้
น้้าฝายปากคลอง” เริ่มก่อตั้ง มาตั้งแต่ปี 2503 เริ่มต้นจากการรวมกลุ่ม ของเกษตรกร  
2 หมู่บ้าน คือบ้านเวียงเดิม และบ้านท่าบันได โดยมีพ่ออุ้ยน้อยตา จิตเกษตรและพ่อ
หนานอรุณ จิตเกษม เป็นแกนน้าโดยการสร้างฝายแบบไม้ตอกหินทิ้งในล้าน้้าแม่ลาว  
มีจุดประสงค์ที่จะน้าน้้าไปใช้กับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนที่ฝนทิ้งช่วงซ่ึงในขณะนั้นมี
พื้นที่การเกษตรร่วมโครงการ 
 ปี พ.ศ.2535-2542 ได้มีการก่อสร้างฝายเชียงรายในล้าน้้าแม่กกพร้อมระบบ
ส่งน้้าแล้วเสร็จ โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และได้มีการก่อสร้างระบบคลองส่งน้้าผ่านล้าเหมืองส่งน้้าของฝายปากคลอง พร้อมกันนั้น
เจ้าหน้าที่ได้ท้าการส้ารวจพื้นที่ที่จะใช้น้้าจากโครงการฝายเชียงราย และได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้
น้้าฝายเชียงราย โดยให้เกษตรกรเข้าสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้้า ในช่วงเริ่มต้นโครงการ
เกษตรกรผู้ใช้น้้าฝายปากคลองยังไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้ากับ
โครงการฝายเชียงราย เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีความมั่นใจในระบบการจัดการน้้า
ของโครงฝายเชียงราย จึงไม่ยินยอมให้ฝายเชียงรายก่อสร้างระบบคลองส่งน้้าเข้าในพื้นที่
ของเหมืองฝายปากคลอง ต่อมาปี พ.ศ.2544 ได้เกิดปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงปริมาณน้้า
แม่ลาวแห้งขอดจนไม่สามารถน้้ามาใช้ได้ ผู้น้าชุมชนและเกษตรกรจึงได้ร่วมกันปรึกษาเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการรวมตัวกันสมัครเข้าเป็นกลุ่มผู้ใช้น้้าของฝาย
เชียงรายอย่างถาวรในช่วงปลายปี พ.ศ.2544 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มผู้ใช้น้้าฝายปาก
คลองแม่กก” จนกระทั่งในปี พ.ศ.2546 โครงการชลประทานเชียงรายได้มีการพัฒนา
องค์กรกลุ่มผู้ใช้น้้าเน้นการจัดตั้งฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้น้้าชลประทานในเขตโครงการฝายเชียงราย 
โดยให้จัดตั้งเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้้าฝายเชียงรายเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ใช้น้้าฝาย
เชียงรายฝั่งขวาและกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงรายฝั่งซ้าย แต่เนื่องกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงรายฝั่ง
ขวาที่1 มีพื้นที่การใช้น้้าเกิน 7,000 ไร่ นายสัมพันธ์ สุโขชัยยะกิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาที่ 1 ขณะนั้น ได้ด้าเนินการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงรายฝั่งขวาที่ 1 ให้เป็นกลุ่ม
บริหารการใช้น้้าอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้การบริการจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ ใช้ชื่อว่า “กลุ่ม
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บริหารใช้น้้าฝายเชียงรายฝั่งขวาที่ 1 ”และได้ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้้ากับ
ส้านักชลประทานที่ 2 เมื่อปีพ.ศ.2550  
 จากนั้นมีการจัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะคณะกรรมการ
จัดการชลประทานฝายเชียงราย เพื่อให้การบริหารจัดการชลประทาน ของคณะกรรมการ
จัดการชลประทานฝายเชียงราย ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมืองเชียงรายในด้านการส่งน้้า กา
บ้ารุงรักษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายการจัดการ
ชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน การประปาสาขาเชียงราย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้้าชลประทานอย่างเต็มที่ โดยมี
โครงสร้างในการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้้า ดังนี้  

 1. คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงราย ฝั่งซ้าย 

 2. คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงราย ฝั่งขวา 

 3. คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงราย ฝั่งขวาที่ 1 

 โดยทั้ง 3 กลุ่มมีการจัดสรรตามลักษณะและขอบเขตพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสมทั้งในกลุ่มซ้ายขวา และเนื่องจากพื้นที่บริเวณด้านขวามีพื้นที่กว้างจึงมีการ
จัดแบ่งพื้นที่ฝั่งขวาออกเป็น 2 ส่วนคือ คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงราย ฝั่งขวา 
และคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงราย ฝั่งขวาที่ 1 เพื่อท้าให้การบริหารจัดการพื้นที่
มีความเหมาะสม สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงและในแต่ละกลุ่มใหญ่ จะมีการจัดการพื้นที่
ออกเป็นกลุ่มย่อยเพิ่มเติม ท้าให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ของตนเอง ดังภาพ 
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ปัจจัยที่ส่งเสริมความส้าเร็จในการท้างานของกลุ่ม 

 1. วัฒนธรรม ภูมิปญัญาและการจัดการทรัพยากรน ้าโดยชุมชน 

 ในพื้นที่บริเวณฝายเชียงรายได้มีรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีส่วน

ร่วมมาตั้งแต่ในอดีตในจากอดีตที่ผ่านมา เดิมกลุ่มเกษตรการผู้ใช้น้้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า 

“กลุ่มผู้ใช้น้้าฝายปากคลอง” เริ่มก่อตั้ง มาตั้งแต่ปี 2503 เริ่มต้นจากการรวมกลุ่ม ของ

เกษตรกร 2 หมู่บ้าน คือบ้านเวียงเดิม และบ้านท่าบันได โดยมีพ่ออุ้ยน้อยตา จิตเกษตร

และพ่อหนานอรุณ จิตเกษม เป็นแกนน้าโดยการสร้างฝายแบบไม้ตอกหินทิ้งในล้าน้้าแม่

ลาว มีจุดประสงค์ที่จะน้าน้้าไปใช้กับพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนที่ฝนทิ้งช่วงซ่ึงในขณะนั้น

มีพื้นที่การเกษตรร่วมโครงการและมีการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

น้้าในการท้าการเกษตรอย่างเพียงพอในพื้นที่โดยใช้ระบบแก่ฝาย 

 2. ความเข้มแข็งของผู้น้าชุมชนและการบริหารจัดการที่ดี 

 วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทหนา้ที่และกระบวนการท้างานผูแ้ทนคณะกรรมการ

กลุ่มบริหารจัดการน้้าชลประทาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งในด้านการส่งน้้า การบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน

ให้ทั่วถึง เป็นธรรม ประหยัดยั่งยืน เกิดประโยชน์จากการใช้น้้าชลประทานอยา่งเต็มที่ โดย

มีโครงสร้างในการบริหารจัดการ การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอยา่งชัดเจนโดยอยู่บน

พื้นฐานของการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 

 สมาชิกผู้ใช้น้้ามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้น้้าอย่างเป็นระบบมีความเป็น

ธรรมกับทุกคน โดยใช้การประชุมวางแผนการใช้น้า ท้าข้อตกลงร่วมกัน ร่างกฎระเบียบใช้

น้้าเป็นลายลักษณ์อักษร รอบเวรการใชน้้้าที่ชัดเจน สามารถนา้มาใช้จริง สมาชกิผู้ใช้น้้ารับ

น้้าตรงตามรอบเวรที่ก้าหนด 
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3. ความเข้มแข็งในการเข้ามามีสว่นร่วมของชุมชน 

 คณะกรรมการมีบทบาทหน้ าที่และกระบวนการท้างานผู้แทน

คณะกรรมการกลุ่มบริหารจัดการน้้าชลประทาน องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทั้งในด้านการส่งน้้า การบ้ารุงรักษาระบบชลประทานให้ทั่วถึง เป็นธรรม 

ประหยัดยั่งยืน เกิดประโยชน์จากการใช้น้้าชลประทานอย่างเต็มที่ 

 มีการก้าหนดแนวทางในการบริหารจัดการจาก กลุ่มองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับการบริหาร

จัดการน้้า 

  การจัดท้าแผนที่  เพื่อทราบถึงขอบเขตและบริบทของพื้นที่ เขต

ชลประทานฝายเชียงราย ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและความ

สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้้าที่เหมาะสม 

 การสนทนากลุ่ม (focus group) จากการสอบถามบุคคลในกลุ่มเพื่อให้

ได้มาถึงความคิดเห็น เพื่อสอบถามข้อมูลการบริหารจัดการน้้าของกลุ่ม

ผู้น้าในกลุ่มพื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มฝั่งขวาโซน 1, กลุ่มฝั่งขวาโซน 2 และ 

กลุ่มฝั่งซ้าย โดยค้าถามจะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์แบบต่าง 

ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพูดคุยและแสดงความเห็นได้อย่าง

อิสระระหว่างผู้ร่วมวิจัยหรือผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง 

 มีการใช้กระบวนการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT 

Analysis) หรือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การ

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 

ส้าหรับองค์กร หรือโครงการ ซ่ึงช่วยผู้บริหารก้าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน

จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการ
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ท้างานขององค์กร ถอดบทเรียนจากผลของการจัดกิจกรรมและน้าข้อมูล

ที่ได้จากภาคสนามมาสร้างกลยุทธ์  ในการการก้าหนดเป้าหมายและ

วิธีการเดินหน้าสู่เป้าหมาย ที่ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งภายในและ

ภายนอก องค์ประกอบและปัจจัยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

4. ความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่ เข้ามาส่งเสริมในพื นที่ฝาย

เชียงราย 

 ส่วนราชการ เช่น ชลประทานเชียงราย อ้าเภอเมือง อ้าเภอเวียงชัย อ้าเภอ

เวียงเชียงรุ้ง เกษตรอ้าเภอ 3 อ้าเภอ ประมงจังหวัดเชียงราย ส่วนประสานงาน กก -โขง

ตอนล่าง สิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ต้ารวจภูธร 3 อ้าเภอ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต้าบลรอบเวียง เทศบาล
เวียงเหนือ เทศบาลเวียงชัย, เทศบาลเมืองชุม, องค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งก่อ, องค์การ
บริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน ก้านัน, ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ชลประทานฝายเชียงราย 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน 
 

1. การเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มในพื้นที่ต้นน้้ายังไม่ได้มองถึงความส้าคัญมากนัก

เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้้าและมีปริมาณน้้าพี่เพียงพอต่อความต้องการของ

เกษตรกร 

2. ยังมีกลุ่มสมาชิกบางกลุ่มมีการท้าผิดกฎกติกา โดยเฉพาะการแอบเปิดประตูน้้า

ในพื้นที่ของตนเองท้าให้ต้องมีการตรวจสอบและใช้บทลงโทษ 

3. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้าในการจัดสรรน้้าใน

แต่ละพื้นที่ รวมทั้งปัญหาทางด้านการสร้างความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเพื่อ

ต้องการเข้ามาในการบริหารจัดการน้้า 
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4. ปัญหาภัยธรรมชาติและการปรับตัวของชุมชน โดยเฉพาะในรูปแบบของ 

ภัยแล้งหรือ อุทกภัยในพื้นที่ชลประทานในบางปีชุมชนไม่สามรถปรับตัว

ทางด้านกิจกรรมทางการเกษตร 
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ส่วนที่ 3  
โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น ้าชลประทาน 

 
 การบริหารโครงการชลประทานทุกโครงการ มีปัจจัยมากมายที่จะมีผลให้
การจัดการน้้าของโครงการประสบผลส้าเร็จหรือล้มเหลว เพื่อเป็นแนวทางให้เลือกปฏิบัติ
หรือแก้ไข อันจะเป็นผลให้โครงการชลประทานนั้นเพิ่มระดับความส้าเร็จในการจัดสรรน้้า
ให้แก่เกษตรกรอย่างถึงและยุติธรรมและบรรลุเป้าหมายที่จะท้าให้เกษตรกรมีรายได้และ
ความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นต่อไป ทั้ งนี้  รูปแบบการบริหารจัดการ ได้มีการสร้างกลุ่ ม
คณะกรรมการการท้างานและมีการระบุบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 
 การคัดเลือกคณะกรรมการในการบริหารจัดการจะมีการแต่งตั้งจาก

หน่วยงานราชการในภาคส่วนต่างๆเป็นที่ปรึกษาได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานจัดการศึกษา สถานีต้ารวจ การประปา รวมทั้งสภา

เกษตรกรจังหวัด  ในส่วนของผู้ใช้น้้าจะได้รับการเลือกตั้งจาดชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

ขั นตอนการจัดตั งคณะกรรมการและกลุ่มผู้ใช้น ้าชลประทาน 

 ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงรายนั้นได้น้าเอาแนวทางการบริหารจัดการ

ตามหลักการของกลุ่มคณะกรรมการชลประทาน และได้มีการปรับใช้ให้มีความเหมาะสม

กับพื้นที่ฝายเชียงรายเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

ของชุมชนอย่างแท้จริง 

1. ขั นตอนก่อนการจัดตั งกลุ่ม 

 พิจารณาความจ้าเป็นก่อน-หลัง วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญ

ของพื้นที่ชลประทานฝายเชียงรายที่ต้องจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้า โดยใช้วิธีการบริหารจัดการ 

ชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม จะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าให้ครอบคลุมพื้นที่

ชลประทานทั้งหมด ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชลประทานเชียงราย การประปาสาขาเชียงราย 

และชุมชนในพื้นที่ชลประทาน มีการจัดประชุมร่วมกันเพื่อใช้ในการพิจารณาจัดล้าดับ
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ความส้าคัญให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชนในการใช้น้้าใน

รูปแบบต่าง ทั้งในการอุปโภคบริโภค กิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ  

 1. มีปัญหาความขัดแย้งของเกษตรกร เร่ืองการแบ่งปันน้้า การก้าหนดพื้นที่
เพาะปลูกมากกว่าเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ชลประทานก้าหนดร่วมกับชุมชน 
 2. มีการท้าลายอาคารชลประทาน อยู่บ่อยครั้งเกษตรกรให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐน้อยมาก 
 3. เจ้าหน้าที่ชลประทานต้องการสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้้าให้
เกิดขึ้นในพื้นที่ชลประทานที่รับผิดชอบ 
 4. ลักษณะการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งโครงการชลประทาน
เชียงรายส้านักชลประทานที่ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย และรวมทั้งชุมชนที่
ใช้น้้า 

2. การศึกษาข้อมูลขององค์กรผู้ใช้น ้า เพื่อเป็นข้อมูลน้าไปสู่การตัดสินใจในการก้าหนด 
ประเภท รูปแบบวิธีการจัดตั้งองค์กรในพื้นที่แห่งนั้น ๆ 

- การคัดเลือกผู้น้า 
- จ้านวนสมาชกิ 
- การเรียกชื่อผู้น้า 
- กลุ่มที่ดีอยู่แล้วและที่ต้องเลือกผู้น้าใหม่ 
- ประเภทขององค์กรผู้ใช้น้้าฯ ที่มีอยู่เดิม 
- สาเหตุของการล่มสลายขององค์กรที่มีอยู่เดิม 
- การเรียกชื่อผู้น้าแต่ละระดับของระบบชลประทาน ที่มีอยู่เดิม 
- วิธีการเลือกผู้น้าแต่ละระดบั ที่มีอยู่เดิม 
- ความเป็นไปได้หากจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกผู้น้า หรือ
เปลี่ยนแปลงการเรียกชือ่ ต้าแหน่งผู้น้าขององค์กรผู้ใช้น้้าฯ 
- แนวโน้มความตอ้งการของเกษตรกรต่อการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้้าฯ 
- จ้านวนองค์กรผู้ใช้น้้าฯ ระดับคูน้้า คลองซอย อ่างเก็บน้้าหรือโครงการฯที่
ยังมีประสิทธิภาพในการท้างานและที่ตอ้งจัดตั้งใหม่ 
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3. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ใช้น ้าฯ 
- เพื่อทราบรายชื่อผู้ใช้น้้าฯ แต่ละคูส่งน้้าในพื้นที่ส่งน้้าของโครงการฯ ในการ

ออกเสียงเลือกตั้งผู้น้า /หรือกรรมการขององค์กรผู้ใช้น้้า 
- ในพื้นที่ที่มีการจัดรูปที่ดินหรือก่อสร้างคูน้้า จะมีข้อมูลรายชื่อเจ้าของที่ดิน

พร้อมแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์อยู่แล้ว เพียงแต่ตรวจสอบความถูกต้อง โดยตั้ง
ตัวแทนเกษตรกรประจ้าคู/ท่อตรวจสอบผู้เช่า ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ต้องหาเพิ่มเติม 

- กรณีไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้ใช้น้้าฯ เจ้าหน้าที่ต้องนัดเกษตรกรมาประชุมพร้อมกัน 
แล้วให้เกษตรกรที่มาประชุมลงชื่อแยกตามสายคู/ท่อ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
อื่นๆ เช่น พื้นที่ใช้น้้ากี่ไร่ สถานที่ติดต่อ สถานภาพเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หรือเป็นผู้เช่า 

 
4. ก้าหนดแผนงานการจัดตั งกลุ่มพื นฐาน 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมด้าเนินการรู้ว่า จะท้าอะไร เมื่อใด มีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างไร รวมทั้งการจัดเข้าแผนงานพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้า ผ่านกระบวนการ ดังนี้  

- ก้าหนดระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่ม 
- ออกแบบกิจกรรมร่วมกันระหว่างหนว่ยงานภาครัฐและชุมชน 
- บรรจุเข้าแผนงานพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้า เพื่อขอรับจัดสรร

งบประมาณ 
 
5. การก้าหนดทิศทางด้าเนินการจดัตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าชลประทาน 
 โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกร เห็นความส้าคัญ
และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ และกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ โดยวิธีการ 

- สอดแทรกความรู้ในการประชุมเกษตรกรในโอกาสต่างๆ 
- ใช้ส่ือประเภทต่างๆ เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ ์อาทิเช่น 

ปิดโปสเตอร์ แจกแผ่นพับ ประกาศผ่านหอกระจายขา่วของ
หมู่บ้าน 
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- หน่วยงานของชลประทานและการประปามีการประชุมรว่มกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจ 

 
สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรรับทราบบทบาท สิทธิ

ประโยชน์และความเกี่ยวข้องของตนที่ได้รับ ในกลุ่มผู้ใช้น้้า โดยมีขั นตอนดังนี   
 1. นัดประชุมเกษตรกรโดยเลือกสถานที่และช่วงเวลาที่เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้อาจแยกประชุมครั้งละ 1 กลุ่ม หรือครั้งละหลาย
กลุ่ม ตามความเหมาะสมของสถานที่และจ้านวนเจ้าหน้าที่ผู้ด้าเนินการ 
 2. ต้องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ  ที่ส้าคัญของโครงการ
ชลประทาน เช่น 

- การบริหารจัดการน้้าของโครงการฯ 
- เกษตรกรกลุ่มนั้นๆ อยู่ในบริเวณ ใดของโครงการฯ 
- เกษตรกรมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรในการบริหารจัดการน้า้ของ

โครงการฯ 
- เหตุผลและความจ้าเป็นทีจ่ะต้องรวมตัวเป็นกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ 
- ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการรวมกลุ่ม 
- บทบาทหน้าทีข่องตนในการร่วมบริหารจัดการน้้า 

 3. ให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกตอ้งรายละเอียดของตน 

 จัดท้าระเบียบข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น ้า เพื่อเป็นแนวทางการด้าเนินงานของ
กลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้จะประกอบด้วย สิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมจัดการน้้า 
สิ่งที่สมาชิกควรปฏิบัติ หรือจะต้องปฏิบัติ  

- เจ้าหน้าที่ชลประทานเสนอระเบียบข้อบังคับเบื้องต้นที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการน้้าในแต่ละด้าน เช่น ด้านการ
บ้ารุงรักษา การจัดการน้้าการประชุมและประสานงาน 
บทลงโทษ ฯลฯเพื่อเป็นแนวคิด จากนั้นให้สมาชิกกลุ่ม
พิจารณาปรับแก้ตามความเหมาะสม 
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- จัดท้าระเบียบข้อบังคับกลุ่มผู้ใช้น้้าฯ แล้วให้หัวหน้ากลุ่ม ผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่ม และ สมาชิกลงนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ชลประทาน
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นสักขีพยาน 

- การจัดท้าระเบยีบมีและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่
และชุมชน 
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ภาพโครงสร้างคณะกรรมการชลประทานฝายเชยีงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายค้าอา้ย  สุขเกษม 

ประธานกรรมการ 

นายนู สมวรรณ์ 

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงราย ฝั่งขวาที่ 1 

นายดอกชยั  มโนหาญ 

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงราย ฝั่งซ้าย 

นายค้าอา้ย  สุขเกษม 

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้้าฝายเชียงราย ฝั่งขวา 
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อ้านาจหน้าที ่

 1. บริหารจัดการ วางแผนการจัดสรรน้้า ก้าหนดแผนส่งน้้า ก้าหนด

ฤดูกาลส่งน้้า พื้นที่ส่งน้้าและวิธีการส่งน้้าในเขตพื้นที่ส่งน้้าฝายเชียงราย รวมถึงคลองซอย

และคลองแยกซอย โดยการจัดสรรน้้าหรือส่งน้้า อันได้แก่ การก้าหนดฤดูกาล/ปฏิทินการ

ส่งน้้า พื้นที่ส่งน้้า วิธีการส่งน้้าและแผนการส่งน้้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

เพื่อให้การแพร่กระจายน้้าตรงต่อความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและ

ประหยัด 

 2. การบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน อันได้แก่ ก้าหนดปฏิทินการ

บ้ารุงรักษา วิธีการบ้ารุงรักษา และแผนการบ้ารุงรักษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

ทั้งนี้เพื่อให้มีการบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีและ

ยาวนาน 

 3. ด้าเนินกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวข้องในด้านการชลประทาน ได้แก่ การ

จัดการน้้า และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการบริหารจัดการน้้าและดูแลรักษาพื้นที่ ของกรม

ชลประทานที่ได้รับอนุญาตจากที่ราชพัสดุ อ้านวยความสะดวกให้กับสมาชิกผู้ใช้น้้า ด้าน

การเกษตร ด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด การพัฒนาแหล่งน้้า การอนุรักษ์แหล่งน้้า 

 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการ

ชลประทาน เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เงื่อนไขและข้อควรระวังในการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการน ้า 

 1. ควรใช้หลักนิติธรรมวางระเบียบ ออกข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ในการใช้

น้้า และบริหารจัดการน้้า ใช้หลักคุณธรรมในการจัดสรรน้้าให้เกิดความเสมอภาค ส่งเสริม

ให้ประชาชนมีความซ่ือสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทนมีระเบียบวินัย ใช้หลักความโปร่งใสบริหาร
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จัดการน้้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการใช้หลักการมีส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนได้เสียได้

ร่วมคิดร่วมท้าร่วมตัดสินใจและรับประโยชน์ร่วมกัน 

 2. ควรใช้หลักความรับผิดชอบสร้างจิตส้านึกให้กับประชาชนได้รู้เข้าใจและ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการใช้น้้าและอนุรักษ์แหล่งน้้า ใช้หลักความ
คุ้มค่าในการบริหารจัดการน้้าใช้ทรัพยากรบุคคลและทุนรวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างคุ้มค่าให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน 
 3. ควรใช้หลักความคุ้มค่า บริหารจัดการน้้าโดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทุน
รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างคุ้มค่า วางแผนการใช้ทรัพยากรในการบริหาร
จัดการน้้าในระยะยาวเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้จะดูที่การจัดสรร
งบประมาณของภาครัฐเป็นหลัก และพื้นที่หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับความเสมอภาคและเท่าเทียม 
 4. ควรค้านึงความแตกต่างด้านบริบททางพื้นที่และสังคมในแต่ละพื้นที่ใน
การบริหารจัดการน้้าให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
ระเบียบข้อบังคบั โครงการชลประทานเชียงราย อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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บททั่วไป 
 

ในระเบียบข้อบังคับนี  
“กลุ่มบริหารการใช้น ้า” 
 หมายถึง กลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทานฝายเชียงราย โครงการฝาย
เชียงราย ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 
“พื นที่ด้าเนินการ” 
 หมายถึง พื้นที่ส่งน้้าของฝายเชียงรายในบางส่วนของท้องที่ อบต.เวียงเหนือ 
อบต.เวียงชัย อบต.เมืองชุม (อ้าเภอเวียงชัย) อบต.ทุ่งก่อ อบต.ดงมหาวัน (กิ่งอ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง) 
 
“คณะกรรมการกลุ่ม” 
หมายถึง สมาชิกซ่ึงได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกด้วยกันในด้ารงต้าแหน่งและมีวาระอยู่ใน
ต้าแหน่งตามที่ก้าหนด ในระเบียบดังนี้ 
 
“สมาชิก” 
หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินซ่ึงได้รับประโยชน์จากน้้าชลประทานในการ
ประกอบอาชีพ จากฝายเชียงรายและมีชื่อเป็นสมาชิกในบัญชีรายชื่อสมาชิกซ่ึงได้ประกาศ
ไว้ ณ ที่ท้าการของกลุ่มฯ  
 
“เจ้าของที่ดิน” 
หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยโฉลด, นส.3, สด.1, หรือ อื่น ๆ ที่ดีกว่าบุคคลอื่น 
 
“ผู้ครอบครองที่ดิน” 
หมายถึง ผู้มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซ่ึงผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์โดยการเข้าหรืออื่น ๆ 
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หมวด 1 
ชื่อและวัตถปุระสงค ์

 
ข้อ 1 กลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ นี้ ชื่อว่า “กลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทานฝายเชียงราย 
ฝายเชียงรายที่ท้าการต้ังอยู่ ณ ฝายเชียงราย ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อ 
 2.1 เป็นตัวแทนของสมาชิก ในการวางแผนใช้ที่ดินและน้้าชลประทานให้

เหมาะสมกับสภาพดินและประมาณน้้าต้นทุนในแต่ละฤดูกาล
เพาะปลูก 

 2.2 เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ในการ
ตัดสินใจและจัดการน้้าชลประทานในคลองส่งน้้าฝายเชียงราย 
ตลอดจนการพิจารณาปรับปรุงระบบส่งน้้าและระบายน้้า 

 2.3 เผยแพร่ข่าวสารด้านต่าง ๆ อันจะเกิดประโยชน์แก่สมาชิกในการ
ประกอบอาชีพ อาทิ ชลประทานเกษตรกรรม เป็นต้น 

 2.4 เป็นผู้ประสานงานระหว่าง สมาชิกกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ของสมาชิก 

 2.5 ควบคุมดูแลให้การใช้น้้าของสมาชิกเกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ที่สามารถกระท้าได้ 

 2.6 แก้ไขปัญหาขัดแย้ง ในการใช้น้้าในระหว่างสมาชิก หรือสมาชิกกับ
บุคคลภายนอกที่อาจเกิดขึ้น 

 2.7 ด้าเนินงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ขัดกฎหมาย 
ระเบียบของราชการ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี รวมทั้งไม่
เป็นไปเพื่อผลทางการเมือง 
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หมวด 2 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 
ข้อ 1 เจ้าของ หรือ ผู้ครอบครองที่ดิน ซ่ึงได้รับประโยชน์จากน้้าชลประทานของฝาย
เชียงราย (ฝั่งขวา) ในการประกอบอาชีพจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มบริหารการใช้น้้านี้โดย
มีชื่อหมายเลขแปลงและจ้านวนที่ดินที่ เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองในบัญชีราชื่อสมาชิก 
ซ่ึงได้ประกาศไว้ ณ ที่ท้าการของกลุ่มฯ 
ข้อ 2 สมาชิกมีสิทธิ 
 2.1 ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกซ่ึงใช้น้้าจากคูน้้าหรือท่อน้้าซอย หรือท่อ

เดียวกันให้เป็นหัวหน้าคูผู้ช่วยหัวหน้าคูน้้า หรือหัวหน้าท่อ ผู้ช่วย
หัวหน้าท่อและท้าหน้าที่เป็นผู้แทนสมาชิกในคูน้้าหรือท่อน้้านั้นในการ
เข้าและลงมติในที่ประชุม ตลอดจนได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการใน
ฝ่ายต่าง ๆ ของคณะกรรมการ กลุ่มฯ 

 2.2 ออกเสียง ลงมติในที่ประชุมในกรณีมีการประชุมสมาชิกทั้งหมด 
 2.3 ได้รับน้้าในการประกอบอาชีพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตามที่พืช

จ้าเป็นต้องใช้และปริมาณน้้าที่มีอยู่ 
 2.4 แสดงข้อคิดเห็นและความต้องการต่อคณะกรรมการกลุ่ม หรือ 

โครงการฯ โดยผ่านทางผู้แทนสมาชิกของกลุ่มตน ตลอดจนการขอ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด้าเนินงานของกลุ่มบริหารการใช้น้้า
ของคณะกรรมการกลุ่มฯ 

ข้อ 3 สมาชิกมีหน้าที่ดังนี้ 
 3.1 เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งเมื่อได้รับการบอกกล่าวเป็นหนังสือ หากมี

กิจธุรกิจจ้าเป็นแจ้งไม่เข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งเป็นหนังสือ (เอกสาร
รับรอง) ต่อคณะกรรมการกลุ่มฯ ผ่านผู้แทนสมาชิกล่วงหน้า 

 3.2 ใช้น้้าตามแผนการใช้น้้าหรือรอบเวรกรรมใช้น้้าที่คณะกรรมการกลุ่มฯ 
ร่วมกับโครงการฯ ถ้าก้าหนดโดยสมาชิกต้องแจ้งประมาณน้้าที่
ต้องการใช้ ชนิดของพืชและจ้านวนพื้นที่ที่ปลูกแก่คณะกรรมการกลุ่ม
ฯ ผ่านผู้แทนสมาชิกก่อนก้าหนดส่งน้้าในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก 
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 3.3 ไม่ท้าให้คูน้้า อาคารชลประเกิดความเสียหายและต้องร่วมบ้ารุงรักษา
ซ่อมแซมคูน้้า อาคารชลประทานตามก้าหนดเวลาที่คณะกรรมการ
กลุ่มฯ ได้แจ้งให้ทราบทุกครั้ง หากไม่สามรถเข้าร่วมได้ในครั้งใด ต้อง
แจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อผู้แทนสมาชิก 

 3.4 ช้าระค่าจัดการน้้าตามที่คณะกรรมการกลุ่มก้าหนดเพื่อเก็บรวบรวมไว้
เป็นค่าบ้ารุงคูและด้าเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มฯ ดังนี้ 

  3.4.1 พื้นที่ท้านา เก็บไร่ละ 10 บาทต่อปี 
  3.4.2 พื้นที่พืชไร่  เก็บไร่ละ  10 บาทต่อปี 
  3.4.3 พื้นที่บ่อปลา เก็บไร่ละ  10 บาทต่อปี 
 
ข้อ 4 พื้นจากสภาพสมาชิกมีอยู่ในกรณีดังนี้ 
 4.1 ตาย 
 4.2  ลาออก 
 4.3  แจ้งไม่ประสงค์จะใช้น้้าอีกต่อไป 
 4.4  มีมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกให้ออก 
 การพ้นจากสมาชิกไม่ว่ากรณีใด ผู้นั้นหรือทายาทไม่มีสิทธิใช้เป็นเหตุในการ
เรียกร้องค่าเสียหายจากกลุ่มฯ ให้นายทะเบียนจ้าหน่ายชื่อผู้พ้นสภาพสมาชิกออกจา
ทะเบียนและปิดประกาศไว้ ณ ที่ท้าการ กลุ่มฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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หมวด 3 
การบริหารงานงานของกลุ่มบรหิารการใช้น ้าชลประทาน 

 
ข้อ 1 เพื่อให้มีการบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ ให้คณะกรรมการกลุ่ม
เป็นตัวแทนของสมาชิกในการท้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ด้านการก้าหนดกิจกรรมและตัดสินใจ ประกอบด้วยสมาชิกหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงมีประชุมมีมติเห็นชอบจ้านวน 2 คน 

1.2 ด้วยบริหาร ประกอบด้วย กรรมการที่ที่ประชุมผู้แทนสมาชิกเลือกตั้งกันเอง
ให้ด้ารงต้าแหน่งได้แก่ 
ประธาน    1 คน 
รองประธานกลุ่ม    2 คน 
หัวหน้าเขต   16  คน 
ผู้ช่วยหัวหน้าเขต   16 คน 
เลขานุการ    1 คน 
นายทะเบียน   1 คน 
เหรัญญิก    1 คน 
ปฏิคม    1  คน 
ที่ปรึกษาจากชุมชน  3  คน 

การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อคณะกรรมการด้านอื่น ๆ จะพิจารณาถึงความจ้าเป็น 
โดยมติคณะกรรมการ 

1.3 คณะท้างานด้านตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มและตรวจสอบบัญชี ประกอบด้วย 
ผู้ตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มและตรวจสอบบัญชี  1 คน 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มและตรวจสอบบัญชี   2 คน 
คณะกรรมการด้านอื่น ๆ สามารถจัดให้มีเพิ่มขึ้นได้โดยมติเสียงส่วนมาก

ของคณะกรรมการบริหาร 
ข้อ 2 การเข้าสู่ต้าแหน่งหัวหน้าคู หัวหน้าท่อ ผู้ช่วยหัวหน้าคู ผู้ช่วยหัวหน้าท่อ 

คณะท้างานด้านตรวจสอบกิจกรรมกลุ่ม และตรวจสอบบัญชี และคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน 
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2.1 สมาชิกผู้ใช้น้้าในคูน้้าสายเดียวกันหรือท่อรับน้้าจากคลองเดียวกัน เลือกผู้ใช้
น้้าใน คู/ท่อ เดียวกันเป็นหัวหน้าดูน้้า หรือหัวหน้าท่อ และผู้ช่วยหัวหน้าคู
น้้า หรือผู้ช่วยหัวหน้าท่อ 

2.2 หัวหน้าคูน้้าที่ใช้น้้าภายในเขตคลองเดียวกัน เลือกผู้ที่ด้ารงต้าแหน่งหัวหน้าคู
น้้าเป็นหัวหน้าเขตและผู้ช่วยหัวหน้าเขตผู้แทนสมาชิก เสนอชื่อสมาชิก
ผู้ใช้น้้าฝายเชียงราย โครงการฝายเชียงราย เป็นประธานและรองประธาน 
โดยมีมติเสียงส่วนมากจาก ผู้แทนสมาชิกมาจาก ผู้แทนสมาชิก 

2.3 ประธานและรองประธาน เสนอชื่อสมาชิกผู้ใช้น้้าหรือบุคคลภายนอกที่เห็น
ควรเป็นนายทะเบียนปฏิคม เลขานุการและเหรัญญิกโดยความเห็นชอบ
เสียงส่วนมาก ของหัวหน้าเขต ผู้ช่วยหัวหน้าเขต 

2.4 ประธานองค์การบริหารส่วนต้าบลและก้านันประจ้าต้าบลเป็นที่ปรึกษาโดย
ต้าแหน่ง ที่ปรึกษา นอกจากนี้ โดยมติของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
สามารถเชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม แต่ที่
ปรึกษาของกลุ่ม ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ 

2.5 ผู้แทนสมาชิก เสนอชื่อคณะท้างานด้านตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มและ
ตรวจสอบบัญชีในที่ประชุมใหญ่ และแต่งตั้ง โดยเสียงส่วนมากของมติที่
ประชุมใหญ่ 

 
ข้อ 3 การด้ารงต้าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริหาร อยู่ในต้าแหน่งคราวละ 4 ปี โดย

นับวันรับมอบงานเป็นวันเร่ิมต้นการด้ารงต้าแหน่งตามวาระ เมื่อครบก้าหนดการ
ด้ารงต้าแหน่งตามวาระแล้ว ยังคงให้มีอ้านาจบริหารได้ต่อจนกว่าคณะ
กรรมการบริหารชุดใหม่จะรับมอบงานจากคณะกรรมการชุดเก่า การส่งมอบงาน
แก่คณะกรรมการชุดใหม่ต้องให้ เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับเลือกตั้ง 

 
ข้อ 4 คณะกรรมการบริหารย่อมขาดจากต้าแหน่งโดย 

4.1 ออกตามวาระ 
4.2 ตาย 
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4.3 ลาออก 
4.4 คณะกรรมการบริหารลงมติโดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ให้กรรมการบริหารคน

ในคนหนึ่งพ้นจากหน้าที่ 
 

ข้อ 5 ถ้าต้าแหน่งกรรมการบริหารและคณะท้างานด้านตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มและ
ตรวจสอบบัญชี ว่างลงก่อนถึงก้าหนดการเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการบริหาร
ด้าเนินการเลือกกรรมการทดแทนเฉพาะต้าแหน่งที่ว่างตามขั้นตอนที่ก้าหนดใน
หมวด 3 ข้อ 2 และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งซ่อม จะด้ารงต้าแหน่งตามวาระเพียงเท่า
ระยะเวลาที่เหลือของผู้ที่ตนเข้ามาแทนเท่านั้น 

 
ข้อ 6 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ 

6.1 เป็นหัวหน้าของสมาชิกผู้ใช้น้้า ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6.2 ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทาน วางแผนการส่งน้้าในคลอง 
6.3 แนะน้าและควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตามแผนส่งน้้า และน้าผู้ใช้น้้ามา

ด้าเนินการดูแลรักษาระบบชลประทาน 
6.4 รายงานปัญหาหรืออุปสรรคในการส่งน้้าและการดูแลบ้ารุงรักษาคูน้้าแก่

เจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไกล่
เกลี่ยกรณีพิพาทต่าง ๆ 

6.5 จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผู้ใช้น้้าเป็นประจ้า เพื่อรวมพลัง
ความคิดในการปรับปรุงการใช้น้้าและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน 
เช่น 
- ให้มีกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อบริหารองค์กรผู้ใช้น้้าชลประทาน 
- เลือกตั้งคณะกรรมการ หัวหน้าคู เมื่อครบวาระการด้ารงต้าแหน่งหรือ
เพื่อเลือกตั้งซ่อม 
- จัดประชุมใหญ่ ชี้แจงแผนการส่งน้้าและการบริหารองค์กรผู้ใช้น้้า

ชลประทาน 
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ข้อ 7 บทบาทหน้าที่ของกรรมการ 
ประธานกลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทาน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผู้ใช้น้้าโดยท้าหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุม เพื่อรวมพลังความคิดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปรับปรุงการใช้
น้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อชี้แจงแผนการบริหารน้้า 
3. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการส่งน้้า แผนการบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน

และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การของอนุญาตเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง 
4. เป็นผู้แทนขององค์กรผู้ใช้น้้าในการประสานงานกับส่วนราชการและเอกชน 
 

รองประธานกลุ่มบริหารการใช้น ้าชลประทาน 
1. ท้างานตามที่ประธานมอบหมาย 
2. ท้าหน้าที่แทนประธานเม่ือประธานไม่อยู่ 
 

หัวหน้าเขต 
1. รวบรวมบัญชีขอใช้น้้าของสมาชิกจากหัวหน้าคูน้้าในเขตของตนส่งให้

คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ ใช้น้้ า เพื่อพิจารณาขอน้้าจากโครงการ
ชลประทาน 

2. ร่วมวางแผนการใช้น้้ากับเจ้าหน้าที่ชลประทาน 
3. แจ้งข่าวสารแก่หัวหน้าคูน้้า/หัวหน้าท่อ ภายในเขตเพื่อสร้างความเข้าใจที่

ตรงกัน 
4. ตรวจสอบความพร้อมของอาคารควบคุมน้้าและคูน้้าในเขตคลอที่อยู่ในความ

รับผิดชอบเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ส่งน้้าเข้าคูน้้า 
5. ควบคุมดูแลการส่งน้้า ระบายน้้า ภายในเขตให้เป็นไปตามข้อตกลง 
6. น้าปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของสมาชิกในเขต เข้าหารือในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อแก้ไขปรับปรุง 
7. ระงับข้อพิพาทระหว่างสมาชิกในเขต หากการตัดสินไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้

เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาชี้ขาด 
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8. เลือกตั้งหัวหน้าคูน้้า หัวหน้าท่อ หรือผู้ช่วย ที่ว่างลง ภายในเวลา 15 วัน 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าเขต 
1. ท้าหน้าที่ช่วยหัวหน้าเขต 
2. ท้าหน้าที่แทนหัวหน้าเขตเมื่อหัวหน้าเขตไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 
นายทะเบียน 

จัดท้าและรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการ ทะเบียนผู้แทน
สมาชิก รวมถึงเอกสารส้าคัญของกลุ่มบริหารการใช้น้้าฯ ที่ต้องใช้อ้างอิง 

 
ปฏิคม 
 1. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ประชุม และอ้านวยความสะดวกต่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 2. ดูแลรักษาสถานที่ท้าการ ตอลดจนทรัพย์สินและพัสดุ 

 
เหรัญญิก 

รับจ่ายและรักษาเงิน ตลอดจนท้าบัญชีและรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 
 

เลขานุการ 
1. ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร แก่คณะกรรมการและสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้้า

ชลประทาน 
2. จัดระเบียบวาระการประชุม และเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
3. บันทึกการประชุม บันทึกกิจกรรมของกลุ่ม 
 

คณะท้างานด้านตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มและตรวจสอบบัญชี 
คุณสมบัติ 

1. ต้องไม่ใช่คณะท้างานด้านบริหารฯ 
2. ต้องเป็นคนที่เชื่อถือได้และสมาชิกส่วนใหญ่ให้การไว้วางใจ 
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3. ต้องเป็นคนที่รับน้้าจากคลองอย่างน้อย 2 คน 
 

 หน้าที่ 
1.1 ตรวจสอบกิจกรรมและบัญชีของกลุ่มบริหารฯ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
1.2 มีสิทธิทักท้วงคณะท้างานด้านบริหารฯ ได้ แต่ไม่มีสิทธิปลดคณะท้างานด้าน

บริหารฯ 
1.3 ชี้แจงผลการตรวจสอบกิจกรรมและบัญชีกลุ่มบริหารฯ สมาชิกทั้งหมดในที่

ประชุม หรือที่ประชุมกลุ่มบริหารฯ ประจ้าเดือน 
 
ข้อ 8 หัวหน้าคู หัวหน้าท่อ มีหน้าที่ดังนี้ 

8.1 เป็นผู้แทนสมาชิกผู้ใช้น้้า ในการออกเสียงลงมติในการด้าเนินกิจการภายใน
กลุ่ม 

8.2 รวบรวมความต้องการใช้น้้าของสมาชิกผู้ใช้น้้าภายในคูน้้า ให้หัวหน้าเขต/
หัวหน้าคลอง 

8.3 น้าสมาชิกซ่อมแซม ปรับปรุง บ้ารุงรักษาคูน้้าและอาคารชลประทาน 
8.4 จัดรอบเวรการใช้น้้าภายในคูน้้า 
8.5 ควบคุมการใช้น้้าให้เป็นไปตามกติกาการใช้น้้า 
8.6 ระงับข้อพิพาท ข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในคู 
 

ข้อ 9 ผู้ช่วยหัวหน้าคู หรือผู้ช่วยหัวหน้าท่อ มีหน้าที่ 
9.1 เป็นผู้แทนสมาชิกผู้ใช้น้้าในการออกเสียงลงมติในการด้าเนินกิจการภายใน

ของกลุ่ม 
9.2 ท้าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าคู หรือ หัวหน้าท่อ 
 

ข้อ 10 หัวหน้าคูน้้า ผู้ช่วยหัวหน้าคูน้้า หรือหัวหน้าท่อ ผู้ช่วยหัวหน้าที่อยูในวาระการ
ด้ารงต้าแหน่งคราวละ 2 ปี และพ้นจากต้าแหน่ง โดย 

10.1 ออกตามวาระ 
10.2 ตาย 
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10.3 ลาออก 
10.4 โดยมติเสียงส่วนมากของผู้ใช้น้้าในดูสายเดียวกัน มากกว่าหนึ่งในสอง ให้

ออกจากต้าแหน่ง 
 

ข้อ 11 ถ้าต้าแหน่งหัวหน้าคู ผู้ช่วยหัวหน้าคู หรือ หัวหน้าท่อ ผู้หัวหน้าท่อ ว่างลงก่อนถึง
ก้าหนดตามวาระการด้ารงต้าแหน่ง ให้หัวหน้าเขตด้าเนินการจัดประชุมสมาชกิ
ของคูน้้าสายนั้น ๆ เลือกตั้งผู้มาด้ารงต้าแหน่ง ให้หัวหน้าเขตด้าเนินการจัด
ประชุมสมาชิกของคูน้้าสายนั้น ๆ เลือกตั้งผู้มาด้ารงต้าแหน่งทดแทนต้าแหน่ง
ที่ว่างลง และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งซ่อม ให้ด้ารงต้าแหน่งเพียงเท่าระยะเวลาที่
เหลืออยู่ของผู้ที่ตนเข้ามาแทนเท่านั้น 

 
ข้อ 12 การด้ารงต้าแหน่งตามวาระ คณะท้างานด้านตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มและ

ตรวจสอบบัญชี อยู่ในต้าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยนับวันรับมอบงานเป็นวัน
เริ่มต้นการด้ารงต้าแหน่งตามวาระ เมื่อครบ ก้าหนดการด้ารงต้าแหน่งตาม
วาระแล้วยังคงให้มีอ้านาจบริหารได้ต่อ จนกว่าคณะท้างานด้านตรวจสอบ
กิจกรรมกลุ่มและตรวจสอบบัญชี ชุดใหม่จะรับมอบงานจากคณะกรรมการชุด
เก่า การส่งมอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ ต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับเลือกตั้ง 

 
ข้อ 13 คณะท้างานด้านตรวจสอบกิจกรรมกลุ่มและตรวจบัญชี พ้นจากต้าแหน่งโดย 

13.1 ออกตามวาระ 
13.2 ตาย 
13.3 ลาออก 
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หมวด 4 
การประชมุและการประชุมใหญ่ 

 
ข้อ 1 การประชุมคณะกรรมการของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน ให้ประฐานมีหน้าที่

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อปรึกษาหารือกิจการของกลุ่ม
บริหารการใช้น้้าชลประทานเป็นประจ้าเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีพิเศษ ประธาน
กลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน สามารถเรียก ประชุมคณะกรรมการบริหารได้
ตามความจ้าเป็น 

 
ข้อ 2 ให้คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ฤดูกาลส่งน้้าละ 2 

ครั้งคือก่อนฤดูกาลส่งน้้า และก่อนหยุดส่งน้้าประจ้าฤดูการ โดยมีเรื่องหลัก ๆ ที่
ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบดังต่อไปนี้ 
2.1 แถลงกิจกรรมของกลุ่มที่ได้ด้าเนินมาในรอบปี 
2.2 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่เมื่อครบวาระ 
2.3 แจ้งข่าวสารเร่ืองการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา 
2.4 ตรวจสอบการเงินประจ้าปี 
 

ข้อ 3 ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ เมื่อคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร หรือเมื่อ
ผู้แทนสมาชิกไม่ต่้ากว่า 1 ใน 3 ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะ
กรรมการบริหาร พร้อมเหตุผลที่ขอให้มีการประชุมให้คณะกรรมการบริหารจัด
ให้มีการประชุมใหญ่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับค้าร้องขอ 

 
ข้อ 4 การประชุมใหญ่และการประชุมผู้แทนสมาชิกทุกคราวที่ต้องมีการลงมติโดยผู้แทน

สมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด จึงจะ
นับเป็นองค์ประชุม ถ้าไม่ครบองค์ประชุมก็ให้จัดประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งใน
ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 15 วัน ในการประชุมครั้งที่สองนี้ ผู้แทน
สมาชิกที่มาประชุมมีจ้านวนเท่าใดก็ให้ถือเป็นองค์ประชุมได้ 
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ข้อ 5 ให้ประธานมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมของกลุ่ม
บริหารฯ เป็นประจ้าปีละ 1 ครั้ง การนัดประชุมใหญ่ทุกคราว ต้องประกาศ
ก้าหนดเวลาและเวลาสถานที่นัดประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระไว้ ณ ที่ท้างาน
ของกลุ่มบริหาร การใช้ น้้าชลประทาน และส่งค้าบอกต่อล่วงหน้าไปยังสมาชิก 
ผู้แทน และสมาชิก ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม 

 
ข้อ 6 ในการประชุมใหญ่ทุกคราวซ่ึงผู้แทนสมาชิกเสนอ ต้องมีผู้แทนสมาชิกรับรองไม่ต่้า

กว่า 5 คน เว้นแต่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร 
 
ข้อ 7 สมาชิกทุกคนเม่ือเข้าร่วมประชุมใหญ่ มีสิทธิดังนี้ 

7.1 สมาชิกของกลุ่มบริหารการใช้น้้ าแต่ละคนจะมีหนึ่ งเสียงรวมทั้ ง
คณะกรรมการ 
7.2 สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ในการออกเสียงด้วยตนเอง หรือส่งเอกสาร หรือให้

ตัวแทนในการออกเสียง 
7.3 ผู้ที่ออกเสียงในการเลือกตั้ง จะต้องเป็นสมาชิกที่มีสิทธิและมาเลือกตั้งด้วย

ตนเอง (เฉพาะการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ) 
7.4 ในการเลือกตั้งคณะกรรมการ สมาชิกผู้มีสิทธิที่ไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละ

สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง แต่ในกรณีขอความเห็นทั่วไปสามารถให้สิทธิ์
ออกเสียงแทนได้ โดยมอบสิทธิ์ให้แก่ตัวแทน 

7.5 ตัวแทนสามารถออกเสียงแทนได้ไม่เกิน 4 เสียงในแต่ละคร้ัง 
7.6 ตัวแทนจะต้องมีหนังสือมอบอ้านาจจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 
7.7 การเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

ครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาออกเสียง ในกรณีที่เสนอกัน ประธานจะเป็นผู้
ตัดสิน 

 
ข้อ 8 ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร ละเลยไม่ปฏิบัติตามหมวด 4 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือ 

ข้อ 4 ผู้แทนสมาชิกทั้งหลายมีสิทธิที่จะด้าเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญหรือ
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วิสามัญแล้วแต่กรณีขึ้นเองเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม หมวด 4 ข้อ 2 หรือ ข้อ 
3 หรือ ข้อ 4 

 
ข้อ 9 ถ้าประธานและรองประธาน ไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ได้ ให้ที่

ประชุมเลือกตั้งประธานชั่วคราว เฉพาะคราวประชุมนั้น ๆ  
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หมวด 5 
กฎระเบยีบข้อบังคับ การจัดสรรน ้าและบ้ารุงรักษา 

 
ข้อ 1 ผู้ใช้น้้าจะมีสิทธิได้ใช้น้้าอย่างถูกต้อง ต่อเมื่อปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มบริหารการ

ใช้น้้าชลประทาน ว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้น้้า ซ่ึงก้าหนดไว้ใน หมวด 
2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ใช้น้้าประจ้าฤดูกาลใช้
น้้านั้น ๆ 

 
ข้อ 2 หลักเกณฑ์การจัดล้าดับความส้าคัญเพื่อการก้าหนดสิทธิการใช้น้้า ในกรณีที่ปริมาณ

น้้ามีจ้ากัดให้แบ่งสรรน้้า เรียงล้าดับความส้าคัญดังนี้ 
2.1 เพื่อการอุปโภคบริโภค 
2.2 เพื่อการด้ารงชีพภายในครอบครัว โดยสมาชิกผู้ใช้น้้าทุกรายต้องสามารถ

ได้รับผลผลิตจากการเกษตรอย่างน้อย 1 ฤดูกาลเฉพาะปลูกต่อปี 
2.3 เพื่อการรักษาไว้ซ่ึงไม้ผล และการเลี้ยงสัตว์น้้า ไม่ให้เสียหายอันเนื่องจากการ

ขาดน้้า 
2.4 เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแหล่งน้้า ความปลอดภัยของอาคาร

ชลประทานและความปลอดภัยของคนและสัตว์ 
2.5 เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี 
 

ข้อ 3 หลักเกณฑ์การแบ่งน้้า และจ้านวนวันในการให้น้้า 
3.1 ล้าดับการได้น้้าภายในคลองของแต่ละเขตพื้นที่ใช้น้้า ให้เป็นไปตามมติของ

คณะกรรมการบริหารฯ 
3.2 การก้าหนดความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ท้าการเกษตรชนิดใด ให้ไปเป็น

ตามมติของคณะกรรมกรกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน ทั้งนี้เพื่ อให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จ้านวนวันที่ได้ใช้น้้า และปริมาณน้้าที่ได้รับแบ่งสรร 

ข้อ 4 ผู้ใช้น้้าต้องดูแล และบ้ารุงรักษา คลองส่งน้้า อาคารควบคุม ถนนทางล้าเลียง
ผลผลิตในไร่นาให้อยู่ในสภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน 
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ข้อ 5 การเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างจากที่ก่อสร้างไว้เดิม ซ่ึงอาจมีผลต่อการใช้น้้าร่วมกันภายใน
คลองส่งน้้า เช่น การฝ่ังท่อส่งน้้าเข้าแปลงนา การขุดร่องน้้ามาเช่ือมกับคูน้้า หรือ
การกลบคูน้้า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าดู ซ่ึงจะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นว่า
สมควรเพียงใด แล้วส่งต่อหัวหน้าเขตให้คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบ และลง
ความเห็นเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต้าบล 

 
ข้อ 6 กลุ่มบริหารฯ มิสิทธิ์ปรับสมาชิกผู้กระท้าผิดระเบียบของกลุ่ม  
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หมวด 6 การเงิน 
 

ข้อ 1 เงินของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน ต้องฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์หรือธนาคารอื่นใด ซึ่งที่ประชุมใหญ่เห็นชอบแล้ว โดยให้ฝากในนามของ
กลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน 

 
ข้อ 2 การฝากเงินและการเบิกเงินจากธนาคาร ต้องมีชื่อเหรัญญิก 1 คน กับประธานกลุ่ม

บริหารฯ หรือ รองประธานกลุ่มบริหารอีก 1 คน รวมเป็น 2 คน 
 
ข้อ 3 การเบิกจ่ายบัญชีเงินฝากจากธนาคารแต่ละครั้ง ต้องลงชื่อผู้เบิกทั้ง 2 คนข้างต้น 

การจ่ายเงินในกิจการของกลุ่มบริหารฯ ให้ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้้ามีอ้านาจ
จ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีจ่ายเงินเกินกว่าจ้านวนดังกล่าวข้างต้น
ให้จ่ายโดยมติคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารการ ใช้น้้าฯ  

 
ข้อ 4 ให้มีการท้าบัญชีแจงรายละเอียดการใช้จ่ายแก่คณะกรรมการทุก 1 เดือน 
 
ข้อ 5 สมาชิกมีสิทธิ์ในการขอตรวจบัญชีการเงินของกุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน โดย

คณะกรรมการของกลุ่มชี้แจงบัญชีเงินภายใน 30 วัน 
 
ข้อ 6 การจัดเก็บค่าบริหารกลุ่มฯ มีดังนี้ 

6.1 ค่าบริหารการจัดการน้้าชลประทาน และค่าบ้ารุงรักษาระบบส่งน้้า ระบบ
รายน้้า รวมทั้งถนนในแปลงนาจะก้าหนดโดยผู้แทนของสมาชิก 

6.2 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริหารฯ สามารถก้าหนดให้
สมาชิกจ่ายเป็นเงินหรือเป็นแรงงานหรือสิ่งของก็ได้ 

6.3 ในกรณีเรียกเก็บค่าบริหาร กลุ่มจะต้องพัฒนาจากผลก้าไรที่เพิ่มขึ้นจากการ
บริหารจัดการกลุ่มฯ เท่านั้น 
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ข้อ 7 การตรวจสอบยอดเงิน 
7.1 เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ให้ค้าแนะน้าการ

ด้าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การตรวจสอบรายรับรายจ่ายให้
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและข้อก้าหนด 

7.2 คณะกรรมการด้านการบริหารฯ ต้องแสดงบัญชี และหลักฐานการเงินให้ฝ่าย
คณะท้างานด้านการตรวจสอบกิจกรรมและบัญชีของกลุ่มบริหารฯ 

 
ข้อ 8 ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นสมบัติของกลุ่ม ได้แก่ 

8.1 ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์การเกษตร 
8.2 ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์การช่าง 
8.3 ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ส้านักงาน 
 

ข้อ 9 การได้มาซ่ึงครุภัณฑ์ของกลุ่ม 
9.1 ได้มาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนต้าบลมอบให้ 
9.2 ได้มาโดยมีหน่วยงานเอกชนหรือผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ 
9.3 กลุ่มบริหารฯ จัดซื้อ และจัดหาเอง 
9.4 อื่น ๆ 
 

ข้อ 10 การเก็บรักษาและบ้ารุงรักษา อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
10.1 ให้คณะกรรมการกลุ่มบริหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษาและมีการ

เบิกจ่ายและก้าหนดวันยืม โดยประธานกลุ่มฯ เป็นผู้อนุมัติ 
10.2 ให้เก็บครุภัณฑ์ไว้ที่ท้าการกลุ่ม หรือสถานที่กลุ่มจัดหา ถ้าไม่มีการท้าการ

กลุ่มก็จะเก็บไว้ที่บ้านของกรรมการผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่ง 
10.3 ผู้ใช้ครุภัณฑ์ ต้องน้าส่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามก้าหนดและต้องอยู่

ใสสภาพเดิม 
10.4 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบต้องทวงถามครุภัณฑ์ฯ ที่มีผู้น้้าไปใช้เมื่อครบ

ก้าหนด 
10.5 ผู้ใช้ครุภัณฑ์ต้องแจ้งรายละเอียดของการใช้ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง 
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ข้อ 11 การท้าทะเบียนครุภัณฑ์ ของกลุ่มบริหารฯ  
11.1 ท้าบัญชีแยกประเภทจ้านวน 2 ชุด เก็บที่นายทะเบียน 1 ชุด และ

คณะกรรมการ 1 ชุด 
11.2 บัญชีทั้ง 2 ชุด จะต้องมีข้อความตรงกันเป็นปัจจุบันเสมอ 
11.3 การจ้าหน่ายอุปกรณ์ จากบัญชีให้นายทะเบียนและกรรมการผู้รับผิดชอบ 

เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มก่อนเสมอ 
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หมวด 7 บทลงโทษ 
 

 ผู้ใช้น้้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการจัดสรรน้้า หมวด 5 ข้อ 1,2,3,4 
และ หมวด 2 ข้อ 4 ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการ
กลุ่มบริหารใช้น้้าชลประทานก้าหนดดังนี้ 
 
ข้อ 1 ผู้ใช้น้้าไม่ปฏิบัติตามหมวด 5 ข้อ 1,2,3 และ 4 โดยมติของคณะกรรมการกลุ่ม

บริหารการใช้น้้าชลประทาน อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ใช้น้้าชั่วคราว หรืออาจถูกลดเวลา
การได้ใช้น้้า ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกลงโทษ หมวด 5 ข้อ 5 ให้
คณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทานท้าหนังสือตักเตือนให้ผู้ฝ่าฝืนทราบ 
และด้าเนินการแก้ไขสิ่งก่อสร้างตามที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มก้าหนดภายใน
เวลาที่ระบุ 

 
ข้อ 2 กรณีการฝ่าฝืนข้อบังคับ ไม่ร่วมประชุมโดยไม่แจ้งให้กลุ่มทราบล่วงหน้า 

- สมาชิกทั่ว   ปรับโทษ  150 บาท 
- กรรมการ  ปรับโทษ  200  บาท 
 

ข้อ 3 ผู้ใดฝ่าฝืน ลักลอบรับน้้าก่อนก้าหนดโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะ
กรรมการฯ จะต้องถูกปรับเก็บเงินไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ถ้ายังฝ่าฝืน 
คณะกรรมการฯ อาจขอมติที่ประชุมใหญ่งดจ่ายน้้าให้แก่สมาชิกหรือเกษตรกร
ผู้ใช้น้้า และพิจารณาให้ออกจากสมาชิกกลุ่ม 

 
ข้อ 4 ผู้ใดปิดกั้นคูน้้าเป็นเหตุให้น้้าไหล ไม่สะดวก จะถูกปรับครั้งละ 500 บาท (ห้าร้อย

บาทถ้วน) ถ้าตักเตือนแล้ว ไม่รื้อถอน คณะกรรมการฯ และหัวหน้าคู มีอ้านาจใน
การด้าเนินการร้ือถอน 

ข้อ 5 ผู้ใดขุด หรือท้าลายคันคลอง คูน้้าอาคารแบ่งน้้า อาคารบังคับน้้า หรือ อาคารใด ๆ 
ก็ตามในระบบส่งน้้า จะต้องถูกปรับคร้ังละ 1,000  บาท (หนึ่งพันบาท) และต้อง
ซ่อมแซมคันคลอง คูน้้าอาคารแบ่งน้้า อาคารบังคับน้้า หรืออาคารใด ๆ ก็ตามใน
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ระบบส่งน้้าได้ดีดังเดิม ถ้ายังฝ่าฝืน ให้กลุ่ มผู้ใช้น้้าท้าการซ่อมแซมโดยคิด
ค่าเสียหายทั้งหมดจากผู้ฝ่าฝืน 

 
ข้อ 6 ผู้จงใจปล่อย วัว ควาย รถไถ รถอีแต๋น เหยียบย่้าคันอ่างเก็บน้้า คันฝายทดน้้า ชาน

คลองส่งน้้าหรือคันดูน้้า จนเกินความเสียหาย จะต้องถูกปรับตามจ้านวน วัว 
ควาย ตัวละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) รถไถ รถอีแต๋น คันละ 500 บาท (ห้าร้อย
บาท) หรือจะต้องท้ากาซ่อมแซมให้ผู้ในสภาพเดิมแล้วแต่ละตกลงกัน 

 
ข้อ 7 เมื่อคณะกรรมการฯ นัดหมายให้สมาชิกหรือเกษตรกรผู้รับน้้ามาช่วยกับพัฒนา

ซ่อมแซม หรือปรับปรุงอ่างเก็บน้้า ฝายทดน้้า ระบบส่งน้้า อาคารต่าง ๆ สมาชิก
หรือเกษตรการผู้รับน้้าจะต้องมาตอบที่มอบหมาย ผู้ใดขาดมาไม่ทันเวลาหรือมี
ความจ้าเป็นแล้วแต่กรณี จะต้องถูกปรับจ้านวน 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาท) 
และการส่งผู้อื่นมาท้างานแทนจะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการฯ เห็นควรว่าท้างาน
แทนได ้

 
ข้อ 8 ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนข้อก้าหนดข้อใดข้อหนึ่ง เป็นกรรมการฯ จะต้องถูกปรับ 2 เท่า 
 
ข้อ 9 ผู้ใดพบเห็น สมาชิกหรือเกษตรผู้รับน้้า ฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ 1 – 9 แล้วน้าความ

มาแจ้งต่อคณะกรรมการฯ เมื่อคณะกรรมการฯ สืบสวนแล้ว ปรากฏว่าเป็นจริง
ตามข้อกล่าวหา จะได้รับค่าปรับจ้านวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับทั้งหมดส่วนที่เหลือ
น้าเข้าเป็นรายได้ของกลุ่ม 

ข้อ 10 จากข้อ 10 ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดพบเห็นกระท้าผิดแล้วไม่แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบจะ
ถูกปรับเป็น 2 เท่า เมื่อมีผู้เห็นแล้วน้ามาแจ้งต่อคณะกรรมการ  
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หมวด 8 
การเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมข้อบงัคับ 

 
 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับของกลุ่มบริหารการใช้น้้าชลประทาน จะ
กระท้าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ด้วย เสียงข้างมากของผู้แทนสมาชิกญัตติที่ขอแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลง ต้องเสนอโดยคณะกรรมการบริหารฯ หรือกรณีเสนอโดยผู้แทนสมาชิก 
ต้องมีผู้แทนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน 
 ข้าพเจ้าผู้เป็นสมาชิกเกษตรกรผู้รับน้้า คณะกรรมการฯ ทุกคน ยินยอม
ปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่มฯ ทุกประการและยินยอมให้ข้อบังคับนี้เป็นหลักฐานในการ
ด้าเนินการทางกฎหมายอาจพึงมี จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ท้ายข้อบังคับนี้ เพื่อเป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน 
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