
บันทึกรายงานการประชุมประชาคม  
โครงการพัฒนาลุ่มน ้าล้าเชียงไกรและแก้มลิง 

วันที่  26 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2559 
ณ   ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 

ต้าบลก้าปัง อ้าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

********************** 

เริ่มประชุมเวลา  18.30  น.  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

-  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายรายงานการประชุม ฯ  

-  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมีชัย  จงสันเทียะ  ต าแหน่ง นายก อบต.  ลายมือชื่อ   มีชัย  
2. นายประสาน  รัตนนารี ต าแหน่ง  รองนายก อบต.  ลายมือชื่อ  ประสาน  
3. นายผัน  บ่าพันดุง  ต าแหน่ง  รองนายก อบต.  ลายมือชื่อ   ผัน 
4. นายสุรพล  พูนสวัสดิ์  ต าแหน่ง ปลัด อบต  ลายมือชื่อ  สุรพล   
5. นายพงษ์พัฒน์  พับโพธิ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด ลายมือชื่อ   พงษ์พัฒน์   
6. นางนงนุช  ทองหมื่นไวย์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ลายมือชื่อ   นงนุช   
7. นางศวีณา จริงสันทัยะ ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลายมือชื่อ   ศวีณา  

 
เมื่อถึงเวลานายมีชัย จงสันเทียะ ต าแหน่ง นายก อบต.ก าปัง เป็นประธานในการประชุมได้กล่าว 

เปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
 
ระเบียบวาที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน ชี้แจ้งเรื่องการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมหมู่บ้านมีความส าคัญต่อ

การพัฒนาของต าบลเป็นอย่างมาก เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
เข้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงกับความต้องการ จึงอยากให้
ประชาชนให้ความส าคัญกับการประชาคม เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็น และบอกถึง
ความต้องการของประชาชนในต าบล 
ทาง อบต. มีความประสงค์ที่อยากจะเข้าไปแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านให้มากท่ีสุด แต่ด้วยงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ทาง 
อบต. จึงต้องเลือกโครงการที่มีความจ าเป็นและได้รับความเดือดร้อนที่เร่งด่วนก่อน 

 
ที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว  
มติที่ประชุม  ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 3.1  การประชุมประชาคมโครงการพัฒนาลุ่มน ้าล้าเชียงไกรและแก้มลิง  
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล ก าปัง ได้จัดเวทีประชมหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชน

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยการเสนอสภาพปัญหา/ความต้องการ 
โครงการ/กิจกรรมของชุมชน ซึ่งท าให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชน ซึ่งท าให้สามารถ
แก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด เพราะฉะนั้น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

  พ้ืนที่ ต าบลก าปัง ได้เกิดปัญหาภัยแล้ง ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
ซ้ าซาก ท าให้พื้นท่ีเกษตรกรรมและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และมีล าเชียงไกร เป็น
ล าน้ าขนาดกลางที่มีน้ าไหลไม่ตลอดท้ังปี สภาพปัญหาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าล้าเชียงไกร 
สภาพปัญหาเกี่ยวกับน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าเชียงไกรส่วนใหญ่จะ  ประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า ทั้งเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตรกรรม โดยเฉพาะในช่วง  
ฤดูแล้งตลอดทั้งล าน้ า รวมถึงปัญหาคุณภาพน้ าไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก (น้ า
กร่อย) บริเวณตอนล่างของ ลุ่มน้ าตั้งแต่ท้ายอ่างเก็บน้ าล้าเชียงไกร (ตอนล่าง) จนถึงจุด
บรรจบแม่น้ ามูล ส่วนปัญหาอุทกภัยไม่ถือว่าร้ายแรง  มากเนื่องจากกระแสน้ าไม่ได้ไหล
มาอย่างรุนแรง รวมถึงเกิดการท่วมขังไม่นานนัก ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ลุ่มต่ าเป็น  บาง
พ้ืนที่ที่น้ าจะขังอยู่ และใช้เวลานานในการระบายออกจนเข้าสู่สภาวะปกติ 

  จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในสนามพบว่า อ่างเก็บน้ าล้าเชียงไกร 
(ตอนล่าง) มีลักษณะพ้ืนที่ อ่างฯแบนราบและตื้นเขิน เนื่องจากมีการสะสมของตะกอน
เป็นจ้านวนมากท้าให้มีปริมาณน้ าเก็บกักน้อยไม่เต็ม  ศักยภาพเท่าท่ีควร และจากการ
ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าล้าเชียงไกร จากอ่างเก็บน้ าล้าเชียงไกร (ตอนล่าง)  ถึงจุด
บรรจบแม่น้ ามูล ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า ทั้งเพื่อการอุปโภค – 
บริโภค และเพ่ือ  การเกษตร โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งตลอดทั้งล าน้ า เนื่องจากมีการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นรูปแบบต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ทั้งฝายประชาอาสา , ฝายสันกว้าง (โดย
กรมชลประทาน) , ฝายสันกว้าง (โดย อบต.) และท้านบดิน  พร้อมท่อลอดของราษฎร 
ปัจจุบันฝายต่าง ๆ ในล าน้ ามีสภาพช้ารุดทรุดโทรมจนไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ตาม  
ความต้องการ เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน นอกจากจะไม่สามารถเก็บกักน้ าได้แล้ว 
ในช่วงฤดูน้ าหลากยัง  เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ าท้าให้เกิดภาวะน้ าาหลากไปท่วม
พ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของราษฎรอีกด้วย 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. มาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผันน้ า  ไปลงอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร 
(ตอนล่าง) เพ่ือให้สามารถเก็บกักน้ าเต็มทุกปี และมาตรการเพิ่มปริมาณน้ าเก็บกัก  เพ่ือ
รองรับปริมาณน้ าที่ผันมา 
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2. แนวทางการปรับปรุงระบบระบายน้ าล าเชียงไกร  สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าเชียง
ไกร จากอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร (ตอนล่าง) ถึงจุดบรรจบแม่น้ ามูล ตลอด ล าน้ าส่วนใหญ่
ประสบปัญหาเดียวกัน คือ การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
เนื่องจากการ ช้ารุดทรุดโทรมของฝายทดน้ าในล้าเชียงไกร อาทิเช่น ฝายสันกว้าง (โดย
กรมชลประทาน) ฝายประชาอาสา (โดย รพช.) ฝายสันกว้าง (โดย อบต.) ซึ่งรวมถึงท้า
นบดิน, ท่อลอด ซึ่งราษฎรก่อสร้างเอง นอกจากจะช้ารุดจน  ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้
ตามความต้องการแล้ว ยังเป็นอุปสรรค กีดขวางทางน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก ท้าให้ระบาย  
น้ าไม่ทัน เกิดการท่วมขังทั้งบ้าน ที่อยู่อาศัย รวมถึงพ้ืนที่การเกษตรอีกด้วย  แนวทางท่ี
ควรด าเนินการ ได้แก่ การจัดหาแหล่งเก็บกักน้ าเพิ่มเติม เช่น การก่อสร้างอาคารบังคับ  
น้ าชนิดมีบานควบคุม โดยการรื้ออาคารในล้าเชียงไกร ซึ่งมีสภาพช ารุดใช้การไม่ได้และ
เป็นอุปสรรคกีดขวาง  การระบายน้ า แล้วก่อสร้างอาคารบังคับน้ าชนิดมีบานควบคุม
ทดแทน การขุดลอกแก้มลิงแม่น้ า รวมทั้งการ  ขุดลอกล าน้ าบริเวณท่ีตื้นเขิน การ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ าพร้อม  ก่อสร้าง
อาคารระบายน้ าเพิ่มเติม หากมีที่ตั้งท่ีเหมาะสมและไม่ส่งผลให้อาคารเดิมในล้าน้ า
เสียหาย รื้ออาคาร ทดน้ าชั่วคราว ท่อลอดถนน ซึ่งกีดขวางทางน้ า และก่อสร้างสะพาน
รถยนต์ทดแทน เพ่ือลดอุปสรรคกีดขวาง การระบายน้ า ซึ่งจะบรรเทาอุทกภัยได้อีกทาง
หนึ่ง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและทันต่อ
เหตุการณ์ ตลอดทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าเสริมให้กับพ้ืนที่การเกษตรในเขตพ้ืนที่โครงการ  
ในระดับหนึ่ง บรรเทาปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่การเกษตรในช่วงฤดูน้ าหลากให้มี
ระยะเวลาท่วมขังลดลง โดยนอกจากนี้ในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง
และชุมชนชนบทควรมีการบ้าบัด/ก้าจัด รวมทั้งงานบริหารการจัดการน้ าเสียน้ าทิ้งและ
ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกัน  การเน่าเสียของแหล่งน้ า
และท้าลายระบบนิเวศวิทยา ในขณะเดียวกันต้องให้ความรู้ความเข้าใจให้เกิดจิตส านึก  
และรู้คุณค่าของทรัพยากรอย่างถูกต้อง พร้อมกับประณามหรือรังเกียจผู้กระท้าผิดที่ไม่
รับผิดชอบ ดังนั้น  แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ ควรพิจารณาทั้งการแก้ปัญหาและ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริม  ประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ าด้าน
การขาดแคลนน้ าและป้องกันอุทกภัยซึ่งเป็นเป้าหมายของแนว  ทางการแก้ไขปัญหา
ด้วย 

สรุปได้ว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  การกักเก็บน้ าอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร 
(ตอนล่าง) และปรับปรุงระบบระบายน้ าล าเชียงไกร มีความเหมาะสมที่จะ  ด าเนินการ
ต่อไป และประกอบกับราษฎรในพื้นที่มีความต้องการให้มีการด าเนินการเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็น มาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในอนาคตได้ระดับหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผลกระทบจากปัญหาการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าอ่างเก็บน้ า  ล้าเชียงไกร (ตอนล่าง) และปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าล าเชียงไกรนั้น ในชั้นต้นนี้ได้มีการประชุมชี้แจงร่วมกับ  ราษฎรในพ้ืนที่
โครงการแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้เห็นควรให้โครงการ
ชลประทาน  ที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็น
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เจ้าของพ้ืนที่ และชี้แจงท้าความเข้าใจกับ  ราษฎรในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อขอใช้ที่ดินใน
การก่อสร้าง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าโครงการเข้าสู่  ที่ประชุมเพ่ือขอ
ความเห็นชอบโครงการและท าหนังสือยืนยันไปที่โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ เพื่อ
ทราบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส าหรับการบริหารจัดการน้ าภายหลังจากการก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จ ได้ชี้แจงให้ กลุ่มผู้ใช้น้ าร่วมกันบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมและไม่ให้เกิดมีข้อขัดแย้งได้ในภายหลัง  

2. เนื่องจากล าเชียงไกรในอดีตมีการพัฒนาแหล่งน้ า โดยการก่อสร้างฝายทด
น้ าและท่อลอด  โดยหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน บางแห่งช ารุด บางแห่งไม่ได้
มาตรฐาน โดยไม่มีการวางแผนบูรณาการ  ร่วมกันตลอดทั้งล าน้ า ก่อให้เกิดปัญหาทั้ง
การระบายน้ าในช่วงน้ าหลาก ทั้งการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ดังนั้น  ในโอกาสต่อไป 
เห็นควรให้โครงการชลประทานที่เก่ียวข้อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่โครงการ 
ตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งน้ าให้ทราบปัญหาร่วมกัน ทั้งเรื่องน้ า
ท่วมและน้ าแล้งเพ่ือให้เกิด  ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมกัน แก้ปัญหาอย่างม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ต่อไป 

 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  

นายก อบต.ก าปัง สอบถามที่ประชุมทุกท่านว่ามีเรื่องใดที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  
ประธาน 
ที่ประชุม  ไม่มี 
นายก อบต.ก าปัง กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมและจะแจ้งเรื่อง ผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ

พัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกรและแก้มลิงให้ทราบต่อไป  
ที่ประชุม รับทราบ  
 
ประธาน กล่าวปิดการประชุม 
  
ปิดประชุม  เวลา  20.00  น. 
  
  (ลงชื่อ)                  ผู้บันทึก  
   ( นางนงนุช ทองหมื่นไวย์ ) 

เลขานุการประชาคมต าบล 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                 ( นายมีชัย จงสันเทียะ ) 
                ประธานประชาคมต าบล             
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด อบต.ก าปัง โทร./โทรสาร  ๐ 4497 4224                                      
ที ่  นม 73501/ วันที่   27     มิถุนายน   ๒๕๕9         
เรื่อง  ขอรายงานการประชุมประชาคมโครงการพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกรและแก้มลิง 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง มีการจัด ประชุมประชาคมโครงการพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียง
ไกรและแก้มลิง วันที่  26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ต าบลก าปัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน นั้น 

   บัดนี้ การประชุมประชาคมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าปัง จึงขอรายงานการประชุมประชาคมโครงการพัฒนาลุ่มน้ าล าเชียงไกรและแก้มลิง  รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 

                               (นางนงนุช  ทองหมื่นไวย์) 

                                       เลขานุการประชาคมต าบล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


