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การบริหารจดัการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมการบริหารจดัการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

((Participatory Irrigation ManagementParticipatory Irrigation Management
of  the Operation and Maintenance: PIM)of  the Operation and Maintenance: PIM)
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11 การสรา้งความเขา้ใจการมีส่วนร่วมการสรา้งความเขา้ใจการมีส่วนร่วม
22 การจดัทําขอ้ตกลงการมีส่วนร่วมการจดัทําขอ้ตกลงการมีส่วนร่วม
33 (( ))
44
55
66
77
88
99
1010
1111

กิจกรรมการมส่ีวนร่วมดา้นกิจกรรมการมส่ีวนร่วมดา้น O&MO&M



1111 กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม1111 กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
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สรา้งความเขา้ใจ
(ฝึกอบรม/สมัมนา)

เกษตรกร อบต.
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หลกัการ เหตผุล ความจาํเป็น
แนวทาง

เป้าหมายการมีสว่นรว่ม

ชลประทาน

นโยบาย
แนวทางการดาํเนินงาน

การสรา้งความเขา้ใจการสรา้งความเขา้ใจ
การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม
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การจดัทาํข้อตกลงการมส่ีวนร่วมของเกษตรกรการจดัทาํข้อตกลงการมส่ีวนร่วมของเกษตรกร

(แสดงเจตจาํนงอย่างชัดเจนถงึการเข้ามีส่วนร่วมของ
เกษตรกร กบักรมชลประทาน)

การจดัทาํข้อตกลงการมีส่วนร่วมการจดัทาํข้อตกลงการมีส่วนร่วม
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การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการชลประทาน
โครงการ………………………………………………

……………………………………….
ณ……………………………………….

/ ………………..
ไดป้ระชุมร่วมกบัส่วนราชการประกอบดว้ย กรมชลประทาน กรม......……………

( ) ให้
เป็นไปตามแนวทางการบริหารจดัการชลประทานโดยใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วม

1.

ชลประทาน /ท่อก่อนในปัจจุบนั แลว้จะ
…… คลองซอยในปี

…….
2.

คณะทาํงานบริหารจดัการชลประทาน
ชลประทาน ( -บาํรุงรักษา) เป็นธรรม ประหยดัและใช้

3.

- /ท่อ
…… และ

……

-
50

ในปี …… และร้อยละ 100 ในปี ……
4.

50 ในปี …….

โดยรายละเอียดจะมีการประชุมหารือและดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งกลุ่ม
/ /

/เกษตรกร
……………………..      ………………………
……………………..      ………………………
……………………..      ………………………
……………………..      ………………………
……………………..      ………………………
……………………..      ………………………
……………………..      ………………………
……………………..      ………………………

ตวัอย่างแบบฟอรม์ตวัอย่างแบบฟอรม์
ข้อตกลงการมีส่วนรว่มข้อตกลงการมีส่วนรว่ม
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• พจิารณาความจาํเป็น
•
•
• เขยีนโครงการ

1.
- ประชาสมัพนัธ์
-
- วางแผนจาํนวนผูนํ้า ผูแ้ทนของสมาชกิและ

-
-

2.
-

- กจิกรรม ณ วนัประชุมเลือกผูนํ้า

ชลประทานชลประทาน (( ))
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•• (( ))
•• การฝึกอบรมการฝึกอบรม//
•• การจดัทศันศกึษาดงูานการจดัทศันศกึษาดงูาน
•• การจดัการประชุมโดยกระบวนการสรา้งอนาคตการจดัการประชุมโดยกระบวนการสรา้งอนาคต

รว่มกนัรว่มกนั ((Future Search Conference, F.S.C.)Future Search Conference, F.S.C.)
••
•• การประชุมผูนํ้าหรอืคณะกรรมการกลุม่บรหิารฯการประชุมผูนํ้าหรอืคณะกรรมการกลุม่บรหิารฯ
•• การประกวดโครงการดเีดน่การประกวดโครงการดเีดน่
•• โครงการยวุชลกรโครงการยวุชลกร

การเสริมสรา้งความเข้มแขง็การเสริมสรา้งความเข้มแขง็



10

ชลประทานชลประทานชลประทานชลประทาน
สหกรณ์

สมาคม(( ))(( ))(( ))
(( ))

กลุม่เกษตรกร
(ตาม พรฏ. วา่ดว้ยกลุม่เกษตรกร

พ.ศ. 2547 )

ชลประทานชลประทาน



11

การจดัสรรการจดัสรร

การบาํรงุรกัษาการบาํรงุรกัษา
ระบบชลประทานระบบชลประทาน

การดาํเนินกจิกรรม

- การสง่เสรมิ
การผลติเกษตร
-
- การตลาดสนิคา้

คณะกรรมการคณะกรรมการ
จดัการชลประทานจดัการชลประทาน

(Joint Management(Joint Management
Committee for Irrigation;Committee for Irrigation;

JMC)JMC)

ตดัสนิใจ กาํกบัตดัสนิใจ กาํกบั
ดแูลและสนบัสนุนดแูลและสนบัสนุน

จดัการชลประทานจดัการชลประทาน
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กองทนุชลประทานกองทนุชลประทาน

ผลติผล จากเกษตรกร ผูม้สีว่นรว่มหรือไดร้บัประโยชน์ผลติผล จากเกษตรกร ผูม้สีว่นรว่มหรือไดร้บัประโยชน์

เกษตรกรไดร้บัประโยชน์เกษตรกรไดร้บัประโยชน์

กองทนุซอ่มแซมและปรบัปรุงระบบชลประทาน (Irrigation
Repair and Improvement Fund; IRI Fund)

(Operation and Maintenance
Found; O&M Fund)

คค
วว
าา
มม
หห
มม
าา
ยย
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โครงการโครงการ
จา้งเหมาจา้งเหมา

นิตบิคุคลนิตบิคุคล

ไมเ่ป็นไมเ่ป็น
นิตบิคุคลนิตบิคุคล

((11 โครงการโครงการ 11 ลา้นลา้น))

การจ้างเหมางานการจ้างเหมางาน
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การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วม

สาํรวจความตอ้งการปลกูพชื

ประชุม JMC ทาํ

บาํรุงรกัษา
ระบบชลทาน

สง่เสรมิความเขม้

สาํรวจขอ้มลู
ผลผลติ ราคาฯ

ประมวลผล
การดาํเนินงาน

ประชุม JMC ประเมนิ
ผลการดาํเนินงาน

จดัทาํรายงานผล

11 22 33

44

77 66

5599

88

1111

1414

1313

1212

1010
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1. 1 – 15 กนัยายน ของทกุปี :
แบบสอบถามการประเมนิ (แบบ ปมอ.4)

2. 16 – 19 กนัยายน ของทกุปี :
แบบสอบถามการประเมนิ (แบบ ปมอ.4)

3. 30
(แบบ ปมอ.4)

4. 1 – 10 ตลุาคม  ของทกุปี :
แบบสอบถาม พรอ้มสรุปลงในรายงานการประเมนิความเขม้แข็งฯ

การประเมินความเข้มแขง็การประเมินความเข้มแขง็
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((ต่อต่อ))

5. 15 ตลุาคม ของทกุปี : โครงการฯ สรุปภาพรวม (แบบ ปมอ.1
และ/หรือ ปมอ.2 และรวบรวม ปมอ.3, 4) สง่ สชป.

6. 31 ตลุาคม ของทกุปี : สชป. รวบรวมแบบ ปมอ.1 – 4 สง่
สอน.

7. สอน.โดย กพ.จน. วเิคราะห์แบบสอบถาม โดยใช้ SPSS
จุดออ่น จุดแข็ง เสนอแนะ และแนวทางในการปรบัปรงุงาน สง่ให ้สชป.

30 พฤศจกิายน ของทกุปี

การประเมินความเข้มแขง็การประเมินความเข้มแขง็
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โครงการโครงการ
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กรมชลประทานกรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสํานกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ridrid14601460@yahoo.com@yahoo.com


